3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2009
a) Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje
v tis.Kč
Odbor (kancelář)

ORJ

1

2

schválený
rozpočet 2008
3

upravený rozpočet
k 30.9.2008
4

skutečnost k
30.9.2008
5

návrh rozpočtu na
rok 2009
7

%
8=7/3

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

30 450
53 384
283 933
28 678
50
23 028
123 550

32 705
56 414
284 279
25 635
50
23 581
206 515

19 279
27 861
180 711
17 158
16
10 318
125 493

36 925
59 821
306 387
28 678
50
23 467
192 900

121,26
112,06
107,91
100,00
100,00
101,91
156,13

Odbor ekonomický - oddělení přípravy a realizace
investic
Odbor strategického rozvoje kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor sociálních věcí
Odbor dopravy a silničního hospodářství

77
8
09
10
11
12

806
89 540
33 655
62 636
11 631
647 050

806
87 468
34 256
65 395
11 456
662 376

188
70 845
8 241
59 444
9 720
464 243

806
83 368
34 652
65 528
12 582
708 997

100,00
93,11
102,96
104,62
108
109,57

297 970
340 360

312 770
340 886

211 052
250 764

327 817
353 600

110,02
103,89

72 944

75 538

49 195

76 361

104,68

27 182

28 813

20 386

30 542

106,00

- dopravní obslužnost - autobusová
- dopravní obslužnost - drážní

Odbor kultury a památkové péče

13

- Muzeum umění

Odbor zdravotnictví
Odbor Krajský živnostenský úřad
Útvar interního auditu

14
15
16

Celkem
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13 672
50
50

13 675
20
0

10 633
0
0

15 025
40
20

109,90
80,00
40,00

1 475 107

1 580 169

1 053 345

1 645 607

111,56

Strana 18 (celkem 142)

Zastupitelé

ORJ - 01

Ing. Luděk Niče
vedoucí kanceláře

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

6113

5019

Ostatní platy

6113

5021

6113

5023

6113

5031

6113

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

6113

5038

6113

5039

6113

300

300

Ostatní osobní výdaje

4 400

4 359

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

9 200

9 200

1 400

1 400

490

800

Povinné pojistné na úrazové pojištění
Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

25

25

50

50

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

50

50

6113

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

300

300

6113

5139

Nákup materiálu j.n.

500

500

6113

5142

Realizované kurzové ztráty

20

20

6113

5151

Studená voda

30

30

6113

5152

Teplo

130

130

6113

5154

Elektrická energie

200

340

6113

5156

Pohonné hmoty a maziva

300

300

6113

5161

Služby pošt

10

10

6113

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

400

400

6113

5163

Služby peněžních ústavů

100

100

6113

5164

Nájemné

150

150

6113

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

600

600

6113

5167

Služby školení a vzdělávání

100

100

6113

5168

Služby zpracování dat

0

80

6113

5169

Nákup ostatních služeb

5 800

7 753

6113

5171

Opravy a udržování

250

250

6113

5172

Programové vybavení (do 60 tis. Kč)

100

100

6113

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

6113

5175

Pohoštění

6113

5176

Účastnické poplatky na konference

6113

5177

Nákup uměleckých předmětů

6113

5182

Poskytnuté zálohy vlastní pokladně

6113

5189

Ostatní poskytované zálohy a jistiny (na

1 500
1 500
50
100
20
70

1 506
1 750
50
100
20
70
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5194

Věcné dary

500

930

6113

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskových a
podobných organizací

700

705

6330

5342

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

190

190

6113

5361

Nákup kolků

5

5

6113

5424

Náhrady mezd v době nemoci

0

0

6113

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

0

22

6113

5492

Dary obyvatelstvu

10

10

6113

5901

Nespecifikovaná rezerva

900

0

30 450

32 705

6113

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 kra
komisí a výborů a 10 předsedů- údaj z období 2004-2008)
V částce je nárokována také odměna členům Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ve výši 130.000,- Kč (9 č
7 má nárok na odměnu ve výši 18.390,- Kč/člena).

V roce 2009 pokračuje činnost Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči, zvláštního orgánu kraje, kde je
jmenoval RNDr. Ivan Kosatík, hejtman Olomouckého kraje, s účinností od 1. 6. 2006. Odměňování členů Por
pro náhradní rodinnou péči je vhodné finančně zajistit z rozpočtu kanceláře hejtmana, odkud jsou finančně
komise, výbory a zvláštní orgány kraje. Odměny, které vyplácí Olomoucký kraj členům komisí, výborů a zvlá
jsou výdajem v samostatné působnosti. Jedná se stejný princip jako u jiných zvláštních orgánů kraje, např.
rada Olomouckého kraje. Pro rok 2009 navrhujeme přiřadit k položce 5021 i částku 178.000,- Kč (8 člen
Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči) pro zajištění odměn členům poradního sboru.U položky počítám
5% v porovnání s rokem 2008.

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

uvolnění zastupitelé: 7.874.748 Kč (8 uvolněných) nárůst 5%
(hejtman, 7 náměstků hejtmana)
neuvolnění zastupitelé 3.901.086 Kč (47) nárůst 5%
(členové ZOK – předsedové výborů, komisí, členové výborů a komisí, členové ROK)

Součet = 11.775.834 Kč zaokrouhleno na 11.800 tis. Kč
Počítáme s valorizací 5 %.

§ 6113, pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti
Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 – uvolnění (25%).

§ 6113, pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
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Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 a 5021 (9%). Nově je pojistné odvádě
uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva (změna už v roce 2008-RU).

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

Od 1. 8. 2008 není hrazeno z rozpočtu ORJ 01. V případě škody na zdraví a věcech členů vedení kraje jsou š
z pojištění odpovědnosti za škodu (sjednáno v majetkové smlouvě č.7720098140).

§ 6113, pol. 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Jedná se o refundace pojistného (při účasti členů na zasedáních ZOK,...). Výše položky byla stanovena s př
skutečnosti let 2002-2008.

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

Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup knih a mapových podkladů pro členy zastupitelstva. Vč.
souvisejících se zahraničními aktivitami OK. Vzhledem k nízkému čerpání v letech 2002 až 2008 navrhuje
částku.

§ 6113, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení DHM do kanceláří uvoln
zastupitelstva, politických klubů, doplnění výbavy služebních vozidel zastupitelů, apod. Na položce je navr
1.100.000 Kč na pořízení notebooků pro členy ZOK (55x 20 tis. Kč) a částka na doplnění nábytku do kanceláří
vedení.

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

Prostředky rozpočtované na této položce jsou určeny pro úhradu výdajů za kancelářské potřeby členů zastu
uvol. členů, vybavení klubů) - pera, zvýrazňovače, samolepící etikety, spotřební materiál do vazačů, potřeby
kuchyněk členů vedení (přípravky, ubrousky,...), PF, tisk prvků grafického manuálu (hlavičkové papíry, obálky
této položky patří i nákup materiálu pro zahraniční prezentace.

§ 6113, pol. 5142 - Realizované kurzové ztráty
Prostředky na úhradu kurzových rozdílů při vyúčtování zahraničních pracovních cest členů zastupitelstva.

§ 6113, pol. 5151 - Studená voda

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy ka
(26,4%) byla stanovena výše nákladů za vodné a stočné pro rok 2009 (S-2006/1251/KŘ).

§ 6113, pol. 5152 - Teplo

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy ka
(26,4%) byla stanovena výše nákladů za úhradu dálkově dodávané tepelné energie pro rok 2009 (S-2004/0238

§ 6113, pol. 5154 - Elektrická energie
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Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy ka
(26,4%) byla stanovena výše nákladů za elektrickou energii pro rok 2009. Smlouva S-2007/2257/KŘ.

§ 6113, pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva

Podle vývoje čerpání této výdajové položky v roce 2002-2007 a dle rozboru průměru měsíčně ujetých kilome
jednotlivých vozidel užívaných členy zastupitelstva (Škoda Superb 1MO 14-14, Škoda Octavia Combi 1M6
Octavia 1M 6 58-92 a Škoda Superb 2M4 0187) za dosavadní období roku 2008 byla stanovena předpo
čerpání dané položky pro rok 2009. Při stanovení výše položky byl zohledněn počet uvolněných členů ZOK
pořízení dalších vozidel vyčleněných pro vedení kraje.

§ 6113, pol. 5161 - Služby pošt

Výše této položky je stanovena s přihlédnutím k nízkému čerpání v roce 2003-2008, kdy se na dané po
prostředky především v souvislosti s mimořádným odesíláním materiálů členům ZOK (při předání poště mimo p

§ 6113, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Na této položce jsou čerpány výdaje za tel. služby (GTS NOVERA) pro členy zastupitelstva a poslanecké kluby
a dále provoz mobilních telefonů (rovněž O2) členů zastupitelstva (vedení). Při stanovení výše položky byl zoh
uvolněných členů ZOK.

§ 6113, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

Čerpání na této položce představují výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních cestá
havarijní pojištění motorových vozidel zastupitelstva-Kooperativa Pojišťovna a.s. (včetně pojištění čelního
poplatky za platební karty a poplatky za vyřízení víza při zahraničních cestách. Jedním z výdajů jsou i poplatky
převody do zahraničí v rámci různých zahraničních aktivit OK-prezentace, účasti na konferencích...

§ 6113, pol. 5164 - Nájemné

Výdaje této položky tvoří v převážné většině úhrady pronájmu prostor pro jednání, konference, při zasedáních
mimo sídlo kraje (výjezdní zasedání ROK). Rovněž jsou na této položce plánovány výdaje za nájemné pro
související se zahraničními aktivitami OK (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
této položce čerpáno za služby spojené s činností poslaneckých klubů (ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KS
požadovaná do rozpočtu počítá s pokračováním smluv. Na této položce je plánován i výdaj 100 tis. Kč na zajiš
zakázek.

§ 6113, pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání

Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení a semináře absolvované členy Zastupite
Olomouckého kraje. Návrh vychází ze skutečnosti čerpání položky v roce 2003-2008 s přihlédnutím ke
oddělením personálních věcí a vzdělávání KŘ.

§ 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,
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- 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 2008,
- 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 (ČTK S-2007/0250/KH/D4, Annopress- S-2008/0426/K
- úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40 a) - podíl podlahové plochy zaujímané kancelářem
členů vedení a polit. klubů (S-2004/0334/KŘ a S-2006/0130/KŘ/D3)

Z této položky jsou hrazeny i fotopráce, kopírování materiálů pro orgány kraje (podklady pro jednání při nefunk
KÚ) a knihařské práce (archivace materiálů ze zastupitelstva a rady r.2008 - předpoklad je max. do 50 tis. Kč).
V rámci této položky je hrazen i poplatek za licenční smlouvu org. OSA (úhrada 2008=466 969 Kč).

Na položce je nárokována částka 3 mil. Kč na "Dny Olomouckého kraje". Realizace proběhne na dvou místech
2008.

§ 6113, pol. 5171 - Opravy a udržování

Zahrnuje výdaje za opravy vozidel zastupitelů - Auto Hlaváček a.s. (Škoda Superb 1MO 14-14, Škoda Octavi
58-93, Škoda Octavia 1M 6 58-92 a Škoda Superb 2M4 0187) a opravy kávovarů (4., 6., 8., 9. a 10. NP).
nárůst počtu vozidel pro uvolněné. Dále jsou zahrnuty opravy kávovarů (4., 6., 8., 9. a 10. NP).

§ 6113, pol. 5172 - Programové vybavení (do 60 tis. Kč)

Výdaje této položky jsou tvořeny nákupem SW pro potřeby uvolněných členů zastupitelstva a polit. klubů
čerpání položky v roce 2002-2008 navrhujeme ponechání výše položky na téměř stejné úrovni v souvislost
systému EKUS pro evidenci usnesení ZOK a ROK (S-2003/755/KH) – prostředky pro potřebu upgrade systé
volebním období.

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

Návrh rozpočtu této výdajové položky zpracovaný personálním oddělením KŘ vychází z předpokladu existe
paušálních plateb i v roce 2009. Mimo úhradu „paušálů“ jsou na této položce čerpány výdaje za propláce
výdajů nárokovaných prostřednictvím klasických cestovních příkazů. Jen velmi obtížně lze přesně určit v
cestovného u členů výborů a komisí. Do položky se promítne i případná cesta nových členů samosprávy
Štrasburku při příležitosti Open Days nebo podobné akce (návrh rozpočtu položky s tímto výdajem v tom
nepočítá).

§ 6113, pol. 5175 - Pohoštění
Struktura výdajů této položky:
Hejtman (režie ZOK-Hynaisova, ROK, výborů a vybraných komisí + režie vlastních
návštěv vč. zahraničních, tiskové konference, BROK, setkání starostů,...)
Náměstci hejtmana á 100 tis.Kč (režie vybraných komisí + režie vlastních návštěv)

§ 6113, pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2008 při praktické nemožnosti stanoven
této položky pro rok 2009. Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možnou úhrady konferenčních popla
Olomouckého kraje na zahraničních konferencích.
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§ 6113, pol. 5177 - Nákup uměleckých předmětů

V tomto okamžiku neregistrujeme požadavek na tuto položku. Případné další jednání o nastavení vyznamen
Olomouckého kraje (pamětní medaile,..) by mohly mít za následek požadavek na alokaci fin. prostředků na této

§ 6113, pol. 5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně
Požadavek vychází z praxe roku 2008 a uzavřené hmotné odpovědnosti (O. Hrabalová).

§ 6113, pol. 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny (např. jistiny na
karty CCS)
Požadavek vychází z výše skutečně čerpaných výdajů na této položce v průběhu roku 2008.

§ 6113, pol. 5194 - Věcné dary

Jedná se o nákup hodnotných dárkových předmětů typických pro Českou republiku a Olomoucký kraj (sklo,
apod.), které budou použity jako dary pro oficiální zahraniční návštěvy Olomouckého kraje a jako dary p
představitele partnerských regionů. Požadavek vychází ze skutečnosti roku 2003-2007 a vývoje za obdob
včetně předpokládané výše čerpání do konce roku.

§ 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 b
250 tis. Kč, ale v roce 2005 i 2006 už 400 tis. Kč). V roce 2006 bylo dalším výdajem 200 tis. Kč za přípravu
2007-2013 (ROPy). V roce 2007 a 2008 byly kraje požádány o úhradu částky 300 tis. Kč na přípravu předsedn
v roce 2009. Lze předpokládat, že tato částka bude mimo příspěvek požadována i v roce 2009.
Na položce je nárokován i členský poplatek Olomouckého kraje v Čs. ústav zahraniční 5 tis. Kč.

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

Výdaje za FKSP členů zastupitelstva (vedení OK) byly nárokovány dle informací personálního oddělení KŘ (3,

§ 6113, pol. 5361 - Nákup kolků

I přes minimální čerpání na této položce v období I.-VIII./2008 navrhujeme rozpočet této výdajové položky
symbolické výši.

§ 6113, pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci

V souvislosti s novou legislativou a po dohodě s personálním oddělením KŘ navrhujeme rozpočtovat i tuto polo

§ 6113, pol. 5492 - Dary obyvatelstvu

Na základě skutečnosti roku 2003-2007 i s vědomím minimálního čerpání položky v roce 2008 navrhuji roz
položku pouze pro možnost poskytnutí fin. odměny prvnímu narozenému občánku kraje v r.2009.

§ 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
30.9.2008
na rok 2009
7

8

191

%
9=8/5

200

66,67

15

4 400 100,00

5 906

11 800 128,26

856

2 000

533

1 500 306,12

11

0

14

50

142,86
0,00
100,00

0

50 100,00

55

1 500 500,00

452

650 130,00

6

20 100,00

14

30 100,00

82

160 123,08

291

360 180,00

175

400 133,33

3

10 100,00

341

550 137,50

44

100 100,00

112

150 100,00

420

850 141,67

11

100 100,00

80
5 842
59
0
976
967
14
96
0
212

0
5 800 100,00
200

80,00

100 100,00
1 700
1 500
50
0
20
70

113,33
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
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649

500 100,00

705

705

115

280 147,37

0

5 100,00

0

100

22

0

100,71

10

15 150,00

0

1 000 111,11

19 279

36 925 121,26

200 tis.Kč

ních (neuvolnění).

4 400 tis.Kč
Komisí Rady Olomouckého kraje (201 členů

ho kraje ve výši 130.000,- Kč (9 členů – z toho

i, zvláštního orgánu kraje, kde jednotlivé členy
. 6. 2006. Odměňování členů Poradního sboru
hejtmana, odkud jsou finančně zajištěny také
raj členům komisí, výborů a zvláštních orgánů
ch zvláštních orgánů kraje, např. Bezpečnostní
1 i částku 178.000,- Kč (8 členů a předseda
radního sboru.U položky počítáme s valorizací

11 800 tis.Kč

komisí, členové ROK)

2 000 tis.Kč

25%).

1 500 tis.Kč
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1 (9%). Nově je pojistné odváděno z odměn

0 tis.Kč

věcech členů vedení kraje jsou škody hrazeny
140).

50 tis.Kč

Výše položky byla stanovena s přihlédnutím ke

50 tis.Kč

adů pro členy zastupitelstva. Vč. nákupu knih
v letech 2002 až 2008 navrhujeme uvedenou

1 500 tis.Kč

ořízení DHM do kanceláří uvolněných členů
pitelů, apod. Na položce je navržena i částka
na doplnění nábytku do kanceláří nových členů

650 tis.Kč

a kancelářské potřeby členů zastupitelstva (vč.
ební materiál do vazačů, potřeby pro vybavení
anuálu (hlavičkové papíry, obálky, vizitky..). Do

20 tis.Kč

ch cest členů zastupitelstva.

30 tis.Kč

eckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK
06/1251/KŘ).

160 tis.Kč

eckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK
nergie pro rok 2009 (S-2004/0238/SŘ).

360 tis.Kč
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eckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK
louva S-2007/2257/KŘ.

400 tis.Kč

průměru měsíčně ujetých kilometrů a spotřeb
-14, Škoda Octavia Combi 1M6 58-93, Škoda
oku 2008 byla stanovena předpokládaná výše
ěn počet uvolněných členů ZOK a předpoklad

10 tis.Kč

2003-2008, kdy se na dané položce čerpaly
m ZOK (při předání poště mimo podatelnu).

550 tis.Kč

zastupitelstva a poslanecké kluby (pevné linky)
Při stanovení výše položky byl zohledněn počet

100 tis.Kč

při zahraničních pracovních cestách, výdaje za
na a.s. (včetně pojištění čelního skla), roční
h. Jedním z výdajů jsou i poplatky za bankovní
asti na konferencích...

150 tis.Kč

dnání, konference, při zasedáních či setkáních
lánovány výdaje za nájemné prostor pro akce

850 tis.Kč

a služby tajemníků klubů. V roce 2008 bylo na
(ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KSČM). Částka
ánován i výdaj 100 tis. Kč na zajištění příp. veř.

100 tis.Kč

áře absolvované členy Zastupitelstva a Rady
ce 2003-2008 s přihlédnutím ke konzultaci s

5 800 tis.Kč

adu písemných materiálů,
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h návštěv kraje,

ejtmana),

telstva,
áří uvolněnými členy zastupitelstva,
KH/D4, Annopress- S-2008/0426/KH),
ové plochy zaujímané kancelářemi uvolněných

(podklady pro jednání při nefunkčnosti kopírek
předpoklad je max. do 50 tis. Kč).
da 2008=466 969 Kč).

lizace proběhne na dvou místech jako v roce

200 tis.Kč

Superb 1MO 14-14, Škoda Octavia Combi 1M6
ávovarů (4., 6., 8., 9. a 10. NP).Lze očekávat
, 8., 9. a 10. NP).

100 tis.Kč

lenů zastupitelstva a polit. klubů. I přes nižší
téměř stejné úrovni v souvislosti s pořízením
tředky pro potřebu upgrade systému v novém

1 700 tis.Kč

KŘ vychází z předpokladu existence systému
ožce čerpány výdaje za proplácení cestovních
velmi obtížně lze přesně určit vývoj v oblasti
cesta nových členů samosprávy do Bruselu či
u položky s tímto výdajem v tomto okamžiku

1 500 tis.Kč

800 tis.Kč
700 tis.Kč

50 tis.Kč

ři praktické nemožnosti stanovení přesné výše
žnou úhrady konferenčních poplatků zástupců
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0 tis.Kč

ší jednání o nastavení vyznamenání nebo cen
k na alokaci fin. prostředků na této položce.

20 tis.Kč

70 tis.Kč

ěhu roku 2008.

500 tis.Kč

epubliku a Olomoucký kraj (sklo, grafické listy
lomouckého kraje a jako dary pro významné
u 2003-2007 a vývoje za období I.-VIII. 2008

705 tis.Kč

aci krajů ČR (v roce 2002-2004 byla jeho výše
m výdajem 200 tis. Kč za přípravu plán. období
300 tis. Kč na přípravu předsednictví ČR v EU
ána i v roce 2009.
ahraniční 5 tis. Kč.

280 tis.Kč

ací personálního oddělení KŘ (3,5 %).

5 tis.Kč

e rozpočet této výdajové položky ponechat na

100 tis.Kč

navrhujeme rozpočtovat i tuto položku.

15 tis.Kč

položky v roce 2008 navrhuji rozpočtovat tuto
ánku kraje v r.2009.

1 000 tis.Kč
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Kancelář hejtmana

ORJ - 02

Ing. Luděk Niče
vedoucí kanceláře

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

6172

5137

6172

5139

6172

5139

6172
6172

5166
5168

6172

100

100

506 Nákup materiálu

1 000

1 000

507 Nákup materiálu

1 500

1 500

Konzultační, poradenské a právní služby
Služby zpracování dat

200
200

50
350

5169

Nákup ostatních služeb

300

160

6172

5169

508 Nákup ostatních služeb

6 000

2 750

6172

5901

100

100

2143

5139

500 Nákup materiálu

1 090

1 090

2143

5166

500 Konzultační, poradenské a právní služby

0

74

2143

5169

500 Nákup ostatních služeb

6 760

9 561

2143

5175

500 Pohoštění

15

15

2143

5212

505

Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům -fyzickým osobám

304

304

2143

5222

200

200

2143

5229

503 Neinvestiční transfery občanským sdružením
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
504
organizacím

3 500

3 500

2143

5323

500 Neinvestiční transfery krajům

300

0

2143

5629

504

Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
neziskovým a podobným organizacím

0

6 000

2144

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

0

0

2144

5164

Nájemné

0

0

2144

5169

Nákup ostatních služeb

1 400

1 350

2144

5175

Pohoštění

0

0

2144

5177

Nákup uměleckých předmětů

0

0

2144

5194

Dary

0

0

2144

5321

350

350

2144

5499

Ostaní 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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5273

5139

Nákup materiálu

40
20

40
20

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Nespecifikované rezervy

501 Neinvestiční transfery obcím
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20
20
10
10
Nákup ostatních služeb
0
0
Pohoštění
0
0
Dary
Financování základních složek IZS - rezerva hejtmana na krizové řízení
10 000
2 413
09 Nespecifikované rezervy
0
663
09 Nákup materiálu
0
74
09 Nájemné
0
315
09 Nákup ostatních služeb
0
176
09 Pohoštění
0
135
09 Dary
0
2 109
09 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
0
830
09 Investiční transfery státnímu rozpočtu
0
200
09 Neinvestiční transfery obcím
0
180
09 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
0
800
09 Neinvestiční transfery občanským sdružením
10 000
7 895

5273

5164

Nájemné

5273

5169

5273

5175

5273

5194

5273

5901

5273

5139

5273

5164

5273

5169

5273

5175

5273

5194

5511

5311

5511

6331

5512

5321

5521

5311

5512

5222

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

5512

5321

5512

6341

5529

5169

3341

5169

3349
6409

Dotace na jednotky sborů dobrovolnýc hasičů - z rozpočtu kraje
6 000
4 000
08 Neinvestiční transfery obcím
0
2 000
08 Investiční transfery obcím
6 000
6 000
Nákup ostatních služeb

100

100

Nákup ostatních služeb

3 900

3 900

5341

Převody vlastním fondům hospodářské
(podnikatelské) činnosti

6 000

6 000

5169

Nákup ostatních služeb

3 570

3 570

53 384

56 414

Celkem

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro činnost oddělení vnějších vztahů a cestovního ruchu
aktualizace prezentačních panelů určených na propagační akce.

§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu

Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny především pro činnost oddělení vnějších vztahů a o
kanceláře hejtmana.
1. UZ 506
Realizace ediční řady informačních a propagačních materiálů Olomouckého kraje s logem (doplnění ediční řa
další prvky, reedice již existujících prvků včetně aktualizace...)
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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 výbě
medializaci kraje - televize).

§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat
Nákup služeb spojených se zpracovním dat souvisejících se správou webu Olomouckého kraje.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Zahrnuje především výdaje:
- za překladatelské služby při zahraničních návštěvách, překlady textů, smluv...pro činnost KH a popřípadě i
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. 5901 - Nespecifikované rezervy
Nespecifikovaná rezerva je určena na rozpočtově nezajištěné výdaje.

§ 2143, pol. 5139 - Nákup materiálu

Dotisk stávajících propagačních materiálů (Venkovská turistika, Turistická mapa OK, Naučné stezky, Hra
Cupitálkem, trhací mapy …)
V této položce je zahrnuta i částka na nákup drobného materiálu (drobný mobiliář na dovybavení stánku
cestovního ruchu) a na propagační předměty pro prezentaci kraje na veletrzích cestovního ruchu.

§ 2143, pol. 5166 -Konzultační, poradenské a právní služby
1. Aktualizace Programu rozvoje CR Olomouckého kraje na období 2010-2013
Aktualizace PRCR by měla být provedena v letech 2009 -2010 – jedná se o polovinu celkových nákladů díla
schváleno v ROK a ZOK č. UR/88/9/2008 a č. UZ/23/49/2008.

2. Zpracování Marketingové studie cestovního ruchu OK na období 2011 – 2013
Akce s perspektivou národního a mezinárodního významu, Inovované nebo nové formy distribučních cest, Vhod
produkty pro pozicování značek JE a SM.
Marketingová studie vč.příloh by měla být zpracována v letech 2009 – 2010 – jedná se o polovinu celkových ná
000 tis. Kč) – schváleno v ROK a ZOK č. UR/88/9/2008 a č. UZ/23/49/2008

3. Zpracování studie na „Vybudování rezervačního systému“
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V letech 2009 – 2010 bude realizován projekt „Rozšíření aplikací turistického portálu Olomouckého kraje“, v rám
být původně vybudován i rezervační systém. Vzhledem k tomu, že dle stanoviska ÚOHS by vybudování rezerva
zakládalo na veřejnou podporu bylo doporučeno rezervační systém z původního projektu vyčlenit a realizovat
rozpočtu Olomouckého kraje (důvodová zpráva k usnesení ROK č. UR/85/35/2008 ze dne 15. 5. 2008). Z d
množství variant realizace rezervačního systému a odbornosti této problematiky je nutno v roce 2009 nechat zp
která by nastínila nejlepší řešení samotného vybudování rezervačního systému, které by se realizovalo v roce 2

§ 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. 2009 byl předložen Komisi pro rozvoj cestovního ruchu dne 17.9.2008 a nás
projednán v ROK dne 2. 10. 2008) – bude upřesněno na základě úspěšnosti podaných projektů do ROP z oblas
marketingových aktivit OK i sdružení CR
3.
nových propagačních
materiálů
4. Zhotovení
Společné projekty
s CzechTourism
Praha -OK
monitoring návštěvníků (bude provedeno
ve spolupráci se sdruženími SM-SCR a J-SCR)
5. 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 SM-SCR: 200 tis. Kč), která budou
provádět obsahovou správu portálu a 300 tis. Kč na technickou správu portálu (DAT.
s.r.o.)
7. Cestování seniorů

§ 2143, pol. 5175 - Pohoštění

Nákup pohoštění pro pracovní partnery při jednáních v expozici Olomouckého kraje v době konání vele
cestovního ruchu.

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

Uzavřená smlouva o spolupráci na projektu „Marketingová podpora Olomouc region Card na období 2007
Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc stanovuje výši finančního příspěvku na léta 2007 - 2010
UR/42/22/2006 a č. UZ/13/11/2006). Z této smlouvy vycházela částka pro rok 2009 ve výši 243.757,- Kč. Vzhled
Olomoucký kraj bude od 1.1.2009 plátcem DPH, je nutno zpracovat novou smlouvu ve věci zvýšení příspě
celkovou částku 290.070,- Kč, která byla předložena do ROK 2.10.2008 a následně do nejbl. řádného zasedání

§ 2143, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením

Podpora údržby a obnovy značení turistických, cykloturistických a lyžařských tras na území Olomouckého
podpora bude uvolněna Klubu českých turistů na základě Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvk
Olomouckého kraje. Příspěvek ve výši 200 tis. Kč je KČT poskytován od roku 2002 a od té doby došlo k
značených tras i jejich kilometráže (zvláště pak cyklotras v terénu i na silničních úsecích) a dále i k nárůstu
používaného při značení, proto KČT žádá o zvýšení příspěvku na 400 tis. Kč.

§ 2143, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím
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1. Členský příspěvek sdružení Jeseníky - sdružení cestovního ruchu

Členský příspěvek sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na rok 2009. Schváleno usnes
UR/37/44/2006 a usnesením ZOK č. UZ/11/38/2006 v rámci zprávy „Přistoupení Olomouckého kraje do zájmo
právnických osob Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu“. Vazba na „Projekt organizace cestovního ruchu
managementu) v Olomouckém kraji“ (schváleno usnesením ROK č. UR/25/76/2005 a usnesením ZOK č.UZ/7
2. Členský příspěvek sdružení Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu

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

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (dále J - SCR) požádalo Olomoucký kraj o zajištění financování pro
lyžování v Jeseníkách“. Celkové náklady projektu činí 18 mil. Kč. J - SCR požádalo Olomoucký kra
předfinancování projektu ve výši 10.188.670 Kč a o poskytnutí dotace ve výši 2,7 mil. Kč na úhradu povinného
projektu (15 % celkových nákladů). V roce 2008 žádají na předfinancování projektu 4.825 800 Kč, v
přefinancování projektu 5.362 870 Kč a dotaci ve výši 2,7 mil. Kč. Bylo schváleno v ROK dne 18.9.2008 č. U
Půjčku v roce 2008 bude možné poskytnout pouze za předpokladu, že Výbor regionální rady bude zasedat v
poskytnutí půjčky bude dostačující pouze doručení oznámení o podpoře projektu. Pokud bude poskytnutí půjč
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace mezi J – SCR a Úřadem regionální rady, budou peníze poskytnuty až
tomto případě dojde k posunu realizace projektu a půjčka z prostředků Olomouckého kraje žádaná již z rozpo
bude poskytnuta až z rozpočtu roku 2009.

4. Moravská jantarová stezka

Rada Olomouckého kraje rozhodla svým usnesením č. UR/82/28/2008 ze dne 10. 4. 2008 o zapojení Olomou
projektu „Moravská jantarová stezka II. – návrh a realizace produktu pro zdrojové země Rakousko, Itálie a Něm
žádá Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NU
Morava.Celkové náklady projektu jsou odhadovány na cca 11,5 mil. Kč. Předpokládaný podíl Olomouckého k
Kč, 2,5 mil. Kč pro rok 2009 a 2,5 mil. Kč pro rok 2010. Zajištění potřebných financí pro Střední Morava – Sdruž
ruchu (určený partner projektu za OK) uložila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/82/28/2008 zaji
Olomouckého kraje pro roky 2009 a 2010.

§ 2143, pol. 5323 - Neinvestiční transfery krajům

Společná tvorba propagačních materiálů se sousedními kraji. Pokračování spolupráce mezi moravskými kraji (O
JMK) z let 2005-2008.
Na jednání ROK dne 18.9.2008 č. UR/93/16/2008 byly schváleny smlouvy o půjčkách SM-SCR a J-SCR v
6.000 tis. Kč. Tyto půjčky však budou poskytnuty až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
regionální rady a sdruženími. Pokud by došlo k posunutí termínu podepsání smlouvy do roku 2009,
částku zabezpečit pro rok 2009 (zřejmě převést z roku 2008). Tato částka není započítána v uveden
finančních prostředků na rok 2009.

§ 2143, pol. 5629 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a
podobným organizacím, UZ 504, ORG 6501

Rada Olomouckého kraje rozhodla svým usnesením č. UR/82/28/2008 ze dne10. 4. 2008 o zapojení Olomou
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Kč, 2,5 mil. Kč pro rok 2009 a 2,5 mil. Kč pro rok 2010. Zajištění potřebných financí pro Střední Morava – Sdruž
ruchu (určený partner projektu za OK) uložila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/82/28/2008 zaji

Rada Olomouckého kraje rozhodla svým usnesením č. UR/82/28/2008 ze dne10. 4. 2008 o zapojení Olomou
projektu „Moravská jantarová stezka II. – návrh a realizace produktu pro zdrojové země Rakousko, Itálie a Něm
žádá Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NU
Morava.Celkové náklady projektu jsou odhadovány na cca 11,5 mil. Kč. Předpokládaný podíl Olomouckého k
Kč, 2,5 mil. Kč pro rok 2009 a 2,5 mil. Kč pro rok 2010. Zajištění potřebných financí pro Střední Morava – Sdruž
ruchu (určený partner projektu za OK) uložila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/82/28/2008 zaji
Olomouckého kraje pro roky 2009 a 2010. Částka 2.125 tis. Kč bude poskytnuta jako půjčka.

Na jednání ROK dne 18.9.2008 č. UR/93/16/2008 byly schváleny smlouvy o půjčkách SM-SCR a J-SCR v celk
tis. Kč. Tyto půjčky však budou poskytnuty až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Úřadem reg
sdruženími. Pokud by došlo k posunutí termínu podepsání smlouvy do roku 2009, je nutno tuto částku zabe
2009 (zřejmě převést z roku 2008). Tato částka není započítána v uvedených součtech finančních prostředků n

§ 2144, pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

V souvislosti s Předsednictvím 2009 nárokujeme na této položce samostatně mimo tzv. ediční řadu fin.
materiály pořízené v souvislosti s CZ PRES.
Jedná se především o propagační a informační materiály, a to jak stávající – dotisky pro účely předsedni
pořízené přímo pro účely předsednictví.

§ 2144, pol. 5164 - Nájemné

Částka 350 tis. Kč nárokovaná na položce je určena pro zajištění pronájmů souvisejících s jednáním ministr
Olomouci ve dnech 12. – 13. března v rámci Předsednictví ČR v EU, případně s dalšími aktivitami souvisejícím
toho 100 tis. je určeno na pronájem mobilních zábran, 90 tis. na pronájem podzemního parkoviště a další polož
na pronájem externí mobilní vlajkoslávy (výzdoba RCO) a na pronájem prostor pro slavnostní večeři. (vla
upřesněna – čekáme na podklady)

§ 2144, pol. 5169- Nákup ostatních služeb

1. Na této položce jsou rozpočtovány prostředky související s činností oddělení vnějších vztahů.
Jedná se o prostředky na podporu spolupráce se zahraničními regiony vč. zajišťování prezentací Olomou
zahraničí v rámci uzavřených smluv o spolupráci atd. Dále jsou na položce rozpočtovány prostředky na Letn
členský příspěvek AER (S-2004/0273/KH). Na položce jsou nárokovány také prostředky na finanční spol
projektu Vzdělávání a rozvoj v AO Vojvodina (projednáno v ROK 18. 9., když ROK schválila podání projektu).
2. CZ PŘES
Výdaj
e
1.)této
Galavečer – zajištění kulturního programu při ministeriádě 12.3.
části
2.) Doprovodný program pro novináře
rozpo
3.)
čtu Doprovodný program pro partnery(ky) vedoucích delegací
4.) Květinová výzdoba prostor pro jednání
položk
a
slavnostní–večeři
y pro
5.)
Eurofestival
PR akce pro veřejnost
tvoří:
6.)
Zajištění seminářů pořádaných v souvislosti s CZ PRES

7.) Zajištění konferencí pořádaných v Olomouckém kraji
Zastoupením
Olomouckého
v Bruselu
(e-security,
8.)
Zajištění služeb
spojenýchkraje
se soutěží
„Regionální
umělci Evropě“ (cestovné pro umělce, podíl na
konference
o humanitární pomoci – 2 x 150 tis. Kč)
katalogu,
transportu
apod.
9.) Zajištění účasti Ol. kraje na semináři „Znalostní regiony“, pořádaného českými kraji v Bruselu
10.) Zajištění konference k přeshraniční spolupráci (moderátor,
tlumočník,
externích
subjektů
11.)
Podíl nacestovné
organizačním
zajištění
Czech Street Party
12.) Zajištění semináře pro partnerské region Olomouckého kraje 100 tis. Kč
13.) Služby zdravotnických zařízení během ministeriády xx (čekáme na podklady)
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§ 2144, pol. 5175 - Pohoštění

Na gastronomické akce spojené s CZ PRES v Olomouckém kraji (jednání ministrů obrany) a Bruselu (Czec
gastronomická prezentace v rámci Dnů českých regionů apod.)
Výdaje této části rozpočtu položky tvoří:
1. Ministeriáda 12.3. – večeře pro novináře
2. Stravovací služby v rámci doprovodného programu pro partnerky (čekáme na
podklady M. Utíkala)
3. Akce „Čeští regionální umělci pro Evropu“ – catering
4. Catering při konferenci o přeshraniční spolupráci
5. Prezentace regionálních gastronomických specialit během Dnů českých regionů v
Bruselu
6. Catering během Czech Street Party

§ 2144, pol. 5177 - Nákup uměleckých předmětů

Částka 50 tis. je určena na nákup díla regionálního umělce v rámci akce „Čeští regionální umělci pro Evrop
rámci Dnů českých regionů

§ 2144, pol. 5194 - Věcné dary

Na této položce je alokována částka 80 tis. Kč, která je určena na dárky regionálního charakteru pro vedoucí d
manželky při zasedání ministrů obrany v rámci CZ PRES a částka 20 tis.Kč na dar Olomouckého kraje do tomb
plese.

§ 2144, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím, UZ 501

Z této položky bude hrazen příspěvek statutárnímu městu Olomouc na rok 2009 (město Olomouc bude pod
Evropské komisi, následně bude ROK a ZOK předložena rámcová smlouva o spolupráci a smlouva o příspěvku

§ 2144, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost poskytnutí příspěvku fyzickým osobám na zajišťován
aktivit kraje (dle zkušenosti čerpání v roce 2006-2008 – v souvislosti s reprezentací Olomouckého kraje v You
a účastí na akcích partnerských regionů).

§ 5272, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Příprava a aktualizace webu pro krizové řízení a složky integrovaného záchranného systému Olom
(www.izsol.cz).

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

§ 5273, pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

Nákup odborných publikací pro potřeby krizového řízení, podklady pro metodické řízení obcí v oblasti kri
mapové 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

Materiál pro potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje a pořízení propagačního ma
určený složkám IZS k prezentaci a propagaci Olomouckého kraje v průběhu roku 2009, a na dovybavení stal
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Materiál pro potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje a pořízení propagačního ma
určený složkám IZS k prezentaci a propagaci Olomouckého kraje v průběhu roku 2009, a na dovybavení stal
krizového štábu, pracoviště krizového řízení dle požadavků Ministerstva vnitra ČR.

§ 5273, pol. 5164 - Nájemné

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

§ 5273, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Metodické vedení tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s rozšířenou působností) a proškolení s
požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému dle § 10 odst. 5 písm. b) Orgány kraje organizu
školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systé
organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje.

§ 5273, pol. 5175 - Pohoštění

Pohoštění v rámci metodického vedení tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s rozšířenou
proškolení složek jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému dle § 10 odst. 5 pís
kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o
záchranném systému - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje.

§ 5273, pol. 5194 - Dary
Pořízení pohárů a cen do Krajského kola soutěže v požárním sportu 2009.
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 vyčleně
finanční prostředky Olomouckého kraje, které jsou určeny především přímému řešení krizových situací a
událostí. V průběhu roku jsou z rezervy hejtmana uvolňovány finanční prostředky pro potřeby základních a o
integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kr
požární ochrany přispívá hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb. Tato rezerva je v
se souhlasem Zastupitelstva Olomouckého kraje uvolňována na činnost základních a ostatních složek
záchranného systému Olomouckého kraje. V případě potřeby a v souladu s § 27 zákona č. 133/1988 Sb., o p
je uvolněna ve prospěch hasičského záchrannému sboru na financování jeho potřeb. V případě potřeby a v s
zákona č. 133/1988 Sb., o požární ochraně je část rezervy uvolněna ve prospěch hasičského záchrann
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 financován
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších př

§ 5529, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Jedná se o položku, na které jsou finanční prostředky určené k zajištění cvičení základních složek IZS dle záko
Sb., o IZS.

§ 3341, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Výdaje na podporu televizního vysílání v Olomouckém kraji (letos TV Morava, ZZIP, Kabelová te
Univ.Product.Limited - v součtu = 3.900 tis. Kč).
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§ 3349, pol. 5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské)
činnosti
Na této položce jsou alokovány prostředky na vydávání a distribuci měsíčníku Olomoucký kraj.

V roce 2008 dosahovala výše 6.000 tis. Kč. Od 1. ledna 2009 nejsou výše uvedené činnosti smluvně ošetře
uzavřít nové smlouvy, výše plnění proto zatím není přesně stanovena. Vzhledem k růstu vstupů v polygrafic
navrhujeme posílení položky o 500 tis. Kč.

Do doby rozhodnutí v této věci bude vydávání novin řešeno objednávkou na firmu Strategic Consulting s.r.o. P
cenu za každé realizované číslo cca 345 604 Kč vč. DPH.
nalezení nového distributora. Do vyřešení situace bude distribuce zajištěna objednávkami na firmu Med
Předpokládáme měsíčně cenu za zajištění distribuce nákladu novin cca 140 133,30 Kč vč. DPH
Cena 1 čísla periodika při tisku a distribuci 255.998 ks (345 604,-Kč + 140 133,30,-Kč) = 485.737,30 Kč.

§ 6409, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Na této položce jsou vyčleněny prostředky pro úhrady smluvní částky pro rok 2009 za propagaci akcí kraje PLUS s.r.o.
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ORJ - 02

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2008
na rok 2009
7

8

%
9=8/5

0

100

100,00

26

1 000

100,00

380

1 500

100,00

50
65

200
200

100,00
100,00

38

300

100,00

2 750

0

0,00

0

100

100,00

292

600

55,05

74

765

6 104

3 250

48,08

8

15

100,00

303

291

0

400

3 500

11 938

0

300

0

2 125

0

450

0

350

721

3 245

0

385

0

50

0

100

350

350

100,00

58

100

100,00

0

250

100,00

0

10

20,00

2

2

40,00

9
2

95,72
200,00
341,09
100,00

231,79

10
25,00
700 3 500,00
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19
4
0
0

180
900,00
350 3 500,00
100
35

a na krizové řízení
0
599
54
47
148
117
1 699
0
0
0
600
3 264

10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000

100,00

100,00
v tis.Kč

skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2008
na rok 2009

počtu kraje

7

8

1 247
359
1 606

%
9=8/5

6 000
0
6 000

100,00
100,00

41

100

100,00

1 297

3 900

100,00

4 518

6 500

108,33

2 380

3 570

100,00

27 861

59 821

112,06

100 tis.Kč

ích vztahů a cestovního ruchu - zhotovení a

2 500 tis.Kč

ost oddělení vnějších vztahů a oddělení tiskové

1 000 tis.Kč
kraje s logem (doplnění ediční řady o
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1 500 tis.Kč

využitím loga kraje.

200 tis.Kč

eriodika Olomoucký kraj, a výběrové řízení na

200 tis.Kč

omouckého kraje.

300 tis.Kč

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

mci položek jinak řazených do 5139);

100 tis.Kč

600 tis.Kč
mapa OK, Naučné stezky, Hrady a zámky s

ý mobiliář na dovybavení stánku na výstavách
h cestovního ruchu.

765 tis.Kč
225 tis.Kč
polovinu celkových nákladů díla (450 tis. Kč) –

500 tis.Kč
ové formy distribučních cest, Vhodné regionální

jedná se o polovinu celkových nákladů díla (1

40 tis.Kč
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portálu Olomouckého kraje“, v rámci kterého měl
ska ÚOHS by vybudování rezervačního systému
ního projektu vyčlenit a realizovat ho odděleně z
5/2008 ze dne 15. 5. 2008). Z důvodu velkého
ky je nutno v roce 2009 nechat zpracovat studii,
u, které by se realizovalo v roce 2010

3 250 tis.Kč
300 tis.Kč

tis.Kč
vního ruchu dne 17.9.2008 a následně500
bude
odaných projektů do ROP z oblasti
600 tis.Kč
150 tis.Kč

700 tis.Kč
1 000 tis.Kč

15 tis.Kč

ckého kraje v době konání veletrhů a výstav

291 tis.Kč

uc region Card na období 2007 – 2010“ mezi
ho příspěvku na léta 2007 - 2010 (schváleno č.
2009 ve výši 243.757,- Kč. Vzhledem k tomu, že
smlouvu ve věci zvýšení příspěvku o DPH na
ledně do nejbl. řádného zasedání ZOK.

400 tis.Kč

ch tras na území Olomouckého kraje. Finanční
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
roku 2002 a od té doby došlo k nárůstu počtu
čních úsecích) a dále i k nárůstu cen materiálu

11 938 tis.Kč
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2 000 tis.Kč

a rok 2009. Schváleno usnesením ROK č.
pení Olomouckého kraje do zájmového sdružení
ekt organizace cestovního ruchu (destinačního
76/2005 a usnesením ZOK č.UZ/7/56/2005).
1 500 tis.Kč

na rok 2008. Schváleno usnesením ROK č.
zájmového sdružení právnických osob v oblasti
ba na „Projekt organizace cestovního ruchu
7/56/2005).
8 063 tis.Kč

ý kraj o zajištění financování projektu „Běžecké
SCR požádalo Olomoucký kraj o půjčku na
2,7 mil. Kč na úhradu povinného kofinancování
vání projektu 4.825 800 Kč, v roce 2009 na
áleno v ROK dne 18.9.2008 č. UR/93/61/2008.
or regionální rady bude zasedat v prosinci a pro
ektu. Pokud bude poskytnutí půjčky podmíněno
ady, budou peníze poskytnuty až v roce 2009. V
mouckého kraje žádaná již z rozpočtu roku 2008

375 tis.Kč

e 10. 4. 2008 o zapojení Olomouckého kraje do
ové země Rakousko, Itálie a Německo“ na který
nálního operačního programu NUTS II Střední
dpokládaný podíl Olomouckého kraje činí 5 mil.
nancí pro Střední Morava – Sdružení cestovního
snesením č. UR/82/28/2008 zajistit v rozpočtu

300 tis.Kč

olupráce mezi moravskými kraji (OK, ZK, MSK a

y o půjčkách SM-SCR a J-SCR v celkové výši
smlouvy o poskytnutí dotace mezi Úřadem
epsání smlouvy do roku 2009, je nutno tuto
stka není započítána v uvedených součtech

2 125 tis.Kč

ne10. 4. 2008 o zapojení Olomouckého kraje do
Zastupitelstvo
Olomouckého
kraje
12. 2008
ové země Rakousko,
Itálie
a Německo“
na 17.
který
6. - Rozpočet
Olomouckého
2009 - návrh rozpočtu
nálního operačního
programu
NUTSkraje
II Střední
č. 3a): Odbory (kanceláře)
úřadu Olomouckého kraje
dpokládanýPříloha
podíl Olomouckého
kraje činí 5Krajského
mil.
nancí pro Střední Morava – Sdružení cestovního
snesením č. UR/82/28/2008 zajistit v rozpočtu
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půjčkách SM-SCR a J-SCR v celkové výši 6.000
kytnutí dotace mezi Úřadem regionální rady a
u 2009, je nutno tuto částku zabezpečit pro rok
součtech finančních prostředků na rok 2009.

450 tis.Kč

atně mimo tzv. ediční řadu fin. prostředky na

cí – dotisky pro účely předsednictví, tak nové,

350 tis.Kč

souvisejících s jednáním ministrů obrany EU v
ě s dalšími aktivitami souvisejícími s CZ PRES, z
dzemního parkoviště a další položky jsou určeny
rostor pro slavnostní večeři. (vlajkosláva bude

3 245 tis.Kč

ddělení vnějších vztahů.
1 300 tis.Kč
č. zajišťování prezentací Olomouckého kraje v
rozpočtovány prostředky na Letní školu AER a
aké prostředky na finanční spoluúčast kraje v
ROK schválila podání projektu).
1 945 tis.Kč
230 tis.Kč
50 tis.Kč
80 tis.Kč
300 tis.Kč
500 tis.Kč
50 tis.Kč
300 tis.Kč

né pro umělce, podíl na

ými kraji v Bruselu

35 tis.Kč
50 tis.Kč
200 tis.Kč
50 tis.Kč
100 tis.Kč
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385 tis.Kč

ministrů obrany) a Bruselu (Czech Street Party,

120 tis.Kč
40 tis.Kč
10 tis.Kč
75 tis.Kč
70 tis.Kč
70 tis.Kč

50 tis.Kč

Čeští regionální umělci pro Evropu“, pořádané v

100 tis.Kč

nálního charakteru pro vedoucí delegací a jejich
a dar Olomouckého kraje do tomboly při Českém

350 tis.Kč

2009 (město Olomouc bude podávat projekt k
spolupráci a smlouva o příspěvku).

100 tis.Kč

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

250 tis.Kč

o záchranného systému Olomouckého kraje

10 tis.Kč

vodňové komise Olomouckého kraje a členy

2 tis.Kč

etodické řízení obcí v oblasti krizového řízení,

10 tis.Kč

e požadavků Ministerstva vnitra ČR.

700 tis.Kč

kraje a pořízení propagačního materiálu, který je
roku 2009, a na dovybavení stalého pracoviště
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180 tis.Kč

raje a cvičení základních a ostatních složek

350 tis.Kč

řenou působností) a proškolení složek jednotek
5 písm. b) Orgány kraje organizují instruktáže a
integrovaném záchranném systému - hejtman

100 tis.Kč

čených obcí (obcí s rozšířenou působností) a
ného systému dle § 10 odst. 5 písm. b). Orgány
§11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
úrovni kraje.

35 tis.Kč

10 000 tis.Kč

dné události. Jedná se o vyčleněné mimořádné
mému řešení krizových situací a mimořádných
edky pro potřeby základních a ostatních složek
čení plošného pokrytí území kraje jednotkami
ání jeho potřeb. Tato rezerva je v průběhu roku
základních a ostatních složek integrovaného
§ 27 zákona č. 133/1988 Sb., o požární ochraně
o potřeb. V případě potřeby a v souladu s § 27
prospěch hasičského záchrannému sboru na

6 000 tis.Kč

ny přispívá obcím na financování potřeb jejich
ní ochraně ve znění pozdějších předpisů.

100 tis.Kč

ní základních složek IZS dle zákona č. 239/2000

3 900 tis.Kč

V Morava, ZZIP, Kabelová televize Přerov,
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Olomoucký kraj.

6 500 tis.Kč

uvedené činnosti smluvně ošetřeny, bude třeba
edem k růstu vstupů v polygrafickém průmyslu

firmu Strategic Consulting s.r.o. Předpokládáme

ěna objednávkami na firmu Mediaservis s.r.o.
33,30 Kč vč. DPH

3,30,-Kč) = 485.737,30 Kč.

3 570 tis.Kč

k 2009 za propagaci akcí kraje - smlouva s TK
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Kancelář ředitele

ORJ - 03

Mgr. Lenka Doleželová
vedoucí kanceláře

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

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

159 964

159 964

1 800

1 611

Odstupné

300

0

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

100

100

41 591

41 591

14 397

14 397

672

672

50

50

50

50

Knihy, učební pomůcky a tisk

600

600

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

750

2 154

6172

5139

Nákup materiálu j.n.

4 500

3 800

6172

5151

Studená voda

300

300

6172

5152

Teplo

1 900

1 900

6172

5153

Plyn

350

350

6172

5154

Elektrická energie

3 550

3 550

6172

5156

Pohonné hmoty a maziva

1 400

1 400

6172

5157

Teplá voda

100

100

6172

5159

Nákup ostatních paliv a energie

20

20

6172

5161

Služby pošt

1 900

2 100

6172

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

3 200

2 500

6172

5163

Služby peněžních ústavů

500

500

6172

5164

Nájemné

15 500

15 800

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

300

500

6172

5167

Služby školení a vzdělávání

3 000

3 781

6172

5169

Nákup ostatních služeb

13 300

13 727

6172

5171

Opravy a udržování

2 900

2 777

6172

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

6172

5175

Pohoštění

6172

5176

Účastnické poplatky na konference

6172

5182

Poskytnuté zálohy vlastní pokladně

3 500
500
100
20

3 504
500
130
20
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6172

5189

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

20

20

6172

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

20

20

6172

5194

Věcné dary

30

30

6172

5323

Neinvetiční transfery krajům

0

12

6330

5342

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

5 599

5 599

6172

5361

Nákup kolků

100

100

6172

5362

Platby daní a poplatků

50

50

6172

5901

Nespecikované rezerva

1 000

0

6172

5424

Náhrady mezd v době nemoci

0

0

283 933

284 279

Celkem

§ 6172, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Průměrný dekretový plat za měsíc srpen 2008 (srpen 2007 ve výši 22 434 Kč)
Zvýšení dekretového platu o 5 %
Celkem
Propočet platů pro 512 zaměstnanců (512 x 24 195,- Kč x 12 měsíců)
148 655 tis.Kč
5 % čerpání řádné dovolené
13 % odměny
19 325 tis.Kč
Celkem
175 414 tis.Kč
Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2009 se zaktivuje § 192 a § 194 zákoníku práce a zaměstnavatel zač
zaměstnancům náhradu platu za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, neodečítáme 3,5% nemocnosti.

§ 6172, pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje

Jedná se o výdaje: na provádění kontrol v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách v
lékárnách a zdravotnických zařízeních, výběrová řízení na uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zd
zařízeními, posuzování zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči, pojišťovnami a zdravotnickým
posuzování zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči, posuzování dětí k osvojení a pěsto
vyhodnocení podaných projektů v rámci programů, kontrola vyúčtování projektů a dotací, posuzován
poskytované zdravotní péče (znalecká komise), kontrolní činnost kvality sociálních služeb (inspektoři kvali
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.

§ 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.
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§ 6172, pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6172, pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění

Dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměs
škodu při 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 Krajs
Olomouckého kraje č. 2/2008 platného od 1. 5. 2008 - oděvy, obuv charakteru ochranných pracovních p
zaměstnance OŽPZ, ODSH, KŘ, EO, OSR.

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

Nákup odborných publikaci, odborných knih, norem, odborných časopisů, jiných nosičů, dále veškeré předp
tiskovin a časopisů.

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Nákup a výměna opotřebovaného nefunkčního vybavení v kancelářích (výměna skartovaček, řezaček, nákup ka
židlí-nutná výměna za opotřebované, kancelářský nábytek - stoly, skříně, kontejnery, dále odpadkové ko
telefonní přístroje).

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

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

§ 6172, pol. 5151 - Studená voda
Veškeré výdaje jsou uskutečňovány na základě uzavřených smluv.
1. Středomoravská vodárenská, a.s. Olomouc - Smlouva o odvádění odpadních vod č. 103-16179/5,
Smlouva o dodávce vody č. 103-16178/2, vč. Dodatku č. 1
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o., Smlouva č. R2/S/2008/001
3. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor č. UZSVM/OSU/2025/2006-OSUH (Šumperk)
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4. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor č. UZSVM/OJE/210/2008-OJEH (Jeseník)
V návrhu rozpočtu je zahrnuta rezerva 50 tis. Kč, vzhledem k tomu, že po skončení účetního období
roku 2008, bude provedeno vyúčtování zálohových plateb za dodávku vody.

§ 6172, pol. 5152 - Teplo
Výdaje jsou uskutečňovány na základě uzavřených smluv s dodavateli včetně jejího vyúčtování.
1. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Smlouva č. R2/S/2008/001
2. Dalkia ČR, a. s. Olomouc - Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie
3. Nemocnice Šternberk, Dohoda o užívání nebytových prostor a úhradách za služby
V návrhu rozpočtu je zahrnuta rezerva 95 tis. Kč, vzhledem k tomu, že po skončení účetního období
roku 2008,dochází k vyúčtování zálohových plateb, dále nelze odhadnout vyúčtování dodávky tepla
za jednotlivé měsíce roku 2009.

§ 6172, pol. 5153 - Plyn
Výdaje na základě smlouvy o zálohách za dodávku zemního plynu, platby na základě uzavřených smluv
o výpůjčce nebytových prostor.
1. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor č. UZSVM/OSU/2025/2006-OSUH (Šumperk)
2. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor č. UZSVM/OJE/210/2008-OJEH (Jeseník)
3. Severomoravská plynárenská, a. s. Ostrava - Kupní smlouva o nákupu a prodej zemního plynu, měsíční
úhrady záloh na dodávku plynu pro pracoviště Žilinská 7, Olomouc
V návrhu rozpočtu je zahrnuta rezerva 76 tis. Kč, vzhledem k tomu, že po skončení účetního období
roku 2008 je prováděno vyúčtování zálohových plateb za dodávku plynu.

§ 6172, pol. 5154 - Elektrická energie
Zálohové platby, včetně vyúčtování elektrické energie na základě uzavřených smluv.
1. BICORN s. r. o., Praha - Smlouva o sdružených službách - S/20072257/KŘ
(rozpočet je proveden na základě plateb v roce 2008, kdy došlo ke změně odběru z VN na NN)
2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o. - Smlouva č. R2/2008/001
3. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor č. UZSVM/OJE/210/2008-OJEH (Jeseník)
4. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor č. UZSVM/OSU/2025/2006-OSUH (Šumperk)
5. ČEZ, Prodej, s. r. o. Praha - Smlouva na dodávku a odběr elektrické energie (Žilinská)
6. Nemocnice Šternberk, Dohoda o užívání nebytových prostor a úhradách za služby
V návrhu rozpočtu je ponechána rezerva 484 tis. Kč na vyúčtování odběru elektrické energie,
které bude provedeno po ukončení účetního období roku 2008.

§ 6172, pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva
Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. Rozpočet je stanoven pro 25 vozidel.

§ 6172, pol. 5157 - Teplá voda
Na položce 5157 jsou účtovány úhrady dle skutečně odebraných jednotek dle uzavřené smlouvy.
Regionální centrum Olomouc, s. r. o. - Smlouva č. R2/2008/001

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

§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt

Při stanovení návrhu rozpočtu na rok 2009 vycházíme ze skutečného čerpání roku 2008, kdy ceny za poštovn
navýšeny.
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§ 6172, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací
Veškeré platby hrazené z položky 5162 jsou na základě uzavřených smluv s dodavateli.
1. Telefónica 02, Praha - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
2. GTS NOVERA a. s. Praha - Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby el.komunikací
3. MERIT GROUP, a. s. Olomouc - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb,
Smlouva o připojování, údržbě a provozování zařízení, úhrady za připojení, udržování
a provozování telekomunikačních zařízení, INTERNET
4. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor č. UZSVM/OJE/210/2008-OJEH (Jeseník)
5. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor č. UZSVM/OSU/2025/2006-OSUH (Šumperk)
6. LARGO KAB s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 02272/2007-přenos poplachových zpráv
7. První kapitálová společnost, a. s. Přerov - Smlouva o pronájmu nebytových prostor

§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů
1. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha - Pojistná smlouva č. 2262847307 - havarijní pojištění vozidel,
úhrada dle splátkového kalendáře pro rok 2009 (4x splátka)
2. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha - Pojistná smlouva č. 6980347938 - o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojistné smlouvy byly sjednány prostřednictvím
"pojišťovacího makléře" FIXUM a. s. Ostrava.
3. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha - Rámcová pojistná smlouva č. 50 985100-60 tj. cestovní
pojištění zaměstnanců, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu,
připojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu a pojištění léčebných výloh

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné
1. Regionální centrum Olomouc, s. r. o. - Smlouva o nájmu nebytových prostor
č. R2/N/2008/001 ve znění dodatku č. 1
2. První kapitálová společnost, a. s. Přerov - Smlouva o nájmu nebytových prostor
AB/2004/430 ve znění Dodatku č. 3
3. ČR ÚZSVM Šumperk (předpokládaná výše nájemného pro rok 2009)
4. ČR ÚZSVM Jeseník - (předpokládaná výše nájemného pro rok 2009)
5. České dráhy, a. s. Praha - Smlouva o nájmu pozemkové plochy - parkoviště
V návrhu položky 5164 je dále zařazena rezerva ve výši 378 tis. Kč, která bude použita na případné
další operativní pronájmy sálů, místností na zajištění školení, seminářů, metodické pomoci atd.

§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
1. Ing. Jiří Klimíček, Olomouc - Smlouva o poskytování poradenství a služeb v oblasti
bezpečnosti práce a požární ochrany, ve znění Dodatku č. 1
Ostatní platby na základě uzavřených objednávek - posuzování neopravitelnosti DHIM před
pořízením nových předmětů, revizní zprávy vyplývající z revizí technologických zařízení, ostatní
konzultace a poradenství, znalecké posudky.

§ 6172, pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání

Povinné vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zák
vzdělávání, průběžné vzdělávání, ZOZ). Další vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu.
vyššímu počtu zaměstnanců navrhujeme vyšší částku.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. ZELOS spol. s r. o., Praha - Smlouva o dodávce a odběru pokrmů SodexhoPass Česká republika
a. s. , Praha - stravování
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1. ZELOS spol. s r. o., Praha - Smlouva o dodávce a odběru pokrmů SodexhoPass Česká republika
a. s. , Praha - stravování
2. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II., Olomouc - Smlouva o zabezpečení úklidových prací
č. 231/II., ve znění Dodatku č. 4 - úklid v budově RCO
3. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II, Olomouc - Smlouva o dílo č. 165/I., ve znění
Dodatku č. 5 o zabezpečení úklidových prací v budově KÚOK
4. Regionální centrum Olomouc s. r. o. - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001
5. S. O. S. akciová společnost, Olomouc - Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb
ve znění Dodatku č. 6
6. Statutární město Olomouc - Dohoda o užívání podzemního parkoviště, vyúčtování
7. GRASO a. s., Olomouc - Smlouva o střežení objektu ve znění Dodatku č. 6
8. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor č. UZSVM/OJE/210/2008-OJEH (Jeseník)
9. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II., Olomouc - Smlouva o zabezpečení úklidových prací
č. 280/IV, ve znění Dodatku č. 3 - úklid části pronajaté plochy v budově RCO
10. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor č. UZSVM/OSU/2025/2006-OSUH (Šumperk)
11. Technické služby města Olomouce - Smlouva o odvozu a zneškodňování odpadu
12. Česká pošta, s. p. Ostrava - Smlouva o přepravě věci - odvoz pošty pro KÚOK, pracoviště Jeseník a Šumpe
13. České dráhy, a. s. Praha, Železniční poliklinika Olomouc - Smlouva o závodní preventivní
péči (zdravotnické služby závodní preventivní péče) - dle skutečnosti
14. Česká pošta Praha, úhrada poplatků za radiopřijímače
15. Česká televize Praha, úhrada poplatků za televizní přijímače
16. MAFRA, a. s. Praha - Rámcová smlouva o inzerci
17. VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. Olomouc - Rámcová smlouva o inzerci
Ostatní úhrady nasmlouvané na objednávky - mytí oken, čištění koberců, mytí garáží, čištění fontány, úklid
prostor nad rámec uzavřených úklidových smluv, kurýrní služba, stěhování, mytí žaluzií aj.
18.Konference kvality ve veřejné správě (4.-6.2.2009)

§ 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování
1. Servis, pozáruční, záruční opravy, roční prohlídky vozidel OK
2. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r. o. Ostrava - Smlouva č. 087/2005 o údržbě
komunikačního zařízení, včetně Dodatku č. 1 (telefonní ústředna)
3. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r. o., Praha - Smlouva o poskytování
služeb - pravidelné preventivní prohlídky, pravidelné údržby, servisní práce.
4. Sitel, spol. s r. o., Praha - Smlouva o dílo č . 8888/38 o provádění servisních služeb
na slaboproudých systémech, ve znění Dodatku č. 1, 2
5. Schindler Moravia, s. r. o. Olomouc - Smlouva o dílo č. V305/1/01 ve znění Dodatku
č. 2 - servis a údržba výtahů v budově KÚOK
Dále jsou z položky 5171 hrazeny ostatní opravy a údržba: opravy závor, garážových vrat,
frankovacích strojů, opravy zámků, dveří, veškeré opravy a údržba na budovách KÚOK,
na pronajatém objektu budovy RCO dále výměna koberců v budově KÚOK. Vzhledem k tomu,
že budova KÚOK je funkční již 7 rok, její opravy jsou stále častější aj.

§ 6172, pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pro rok 2009 navrhujeme cestovné ve stejné výši jako v roce 2008.

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

§ 6172, pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference
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Pro rok 2008 navrhujeme zvýšit výdaje o 50 tis. Kč, vzhledem k vyššímu čerpání výdajů na účastnické poplatky

§ 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 úm
dary při úmrtí, věcné dary za účelem zahraničních pracovních cest, apod.

§6172, pol. 5323 - Neinvestiční transfery krajům

Jedná se o část náklady na provoz videokonference na základě smlouvy s Moravskoslezským krajem uzavřené
2007

§ 6330, pol. 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
Pro rok 2009 navrhujeme ponechat příděl ve stejné výši jako v roce 2008, tj. ve 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. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci

Od 1. 1. 2009 se zaktivuje § 192 a § 194 zákoníku práce a zaměstnavatel začne vyplácet zaměstnancům náhr
dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17. 12. 2008
6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 36 (celkem 142)

ORJ - 03

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2008
na rok 2009
7

8

99 155
674

%
9=8/5

175 414 109,66
1 500

83,33

0

300 100,00

0

100 100,00

25 852

43 853

105,44

8 949

15 788 109,66

490

737 109,67

0

50

100,00

19

50 100,00

120

600 100,00

1 569

800 106,67

2 623

4 000

88,89

191

350 116,67

1 236

2 100 110,53

146

350 100,00

2 935

3 900 109,86

968

1 500 107,14

60

100 100,00

0

20 100,00

1 626

2 200 115,79

1 652

3 000

93,75

339

500 100,00

11 523

16 800 108,39

170

400 133,33

2 630

3 500 116,67

9 749

12 700

95,49

1 781

3 500 120,69

2 078
282
84
87

3 500 100,00
500 100,00
150 150,00
0
0,00

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17. 12. 2008
6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 37 (celkem 142)

158

20 100,00

7

20 100,00

0

20

12

20

66,67

3 486

6 140 109,66

48

100 100,00

12

50 100,00

0

0

0

1 755

180 711

0,00

306 387 107,91

175 414 tis.Kč

23 043 Kč
1 152 Kč
24 195 Kč
148 655 tis.Kč
7 433 tis.Kč
19 325 tis.Kč
175 414 tis.Kč
níku práce a zaměstnavatel začne vyplácet
, neodečítáme 3,5% nemocnosti.

1 500 tis.Kč

998 Sb., o návykových látkách ve vybraných
ezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými
éči, pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními,
uzování dětí k osvojení a pěstounské péči,
í projektů a dotací, posuzování správnosti
ociálních služeb (inspektoři kvality sociálních

300 tis.Kč
100 tis.Kč

a náhradu platu.
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pozdějších předpisů.
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1 900 tis.Kč

běru z VN na NN)

ktrické energie,

1 300 tis.Kč
90 tis.Kč
82 tis.Kč
42 tis.Kč
2 tis.Kč
484 tis.Kč

1 500 tis.Kč

en pro 25 vozidel.

100 tis.Kč
uzavřené smlouvy.
100 tis.Kč

20 tis.Kč
2 200 tis.Kč

ní roku 2008, kdy ceny za poštovní služby byly

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17. 12. 2008
6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 40 (celkem 142)

3 000 tis.Kč

by el.komunikací

1 100 tis.Kč
1 050 tis.Kč

600 tis.Kč
100 tis.Kč
99 tis.Kč
50 tis.Kč
1 tis.Kč

500 tis.Kč

varijní pojištění vozidel,

250 tis.Kč

pojištění odpovědnosti
dnány prostřednictvím

150 tis.Kč

985100-60 tj. cestovní
dpovědnosti za škodu,
100 tis.Kč

16 800 tis.Kč
15 800 tis.Kč
225 tis.Kč
208 tis.Kč
164 tis.Kč
25 tis.Kč

e použita na případné
dické pomoci atd.

378 tis.Kč

400 tis.Kč
100 tis.Kč

sti DHIM před
h zařízení, ostatní
300 tis.Kč

3 500 tis.Kč

h ÚSC a o změně některých zákonů (vstupní
ní zaměstnanců krajského úřadu. Vzhledem k

12 700 tis.Kč

oPass Česká republika
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2 600 tis.Kč

pečení úklidových prací
1 710 tis.Kč

165/I., ve znění
1 500 tis.Kč
1 500 tis.Kč

tních služeb
800 tis.Kč
800 tis.Kč
700 tis.Kč
150 tis.Kč

pečení úklidových prací

146 tis.Kč
140 tis.Kč
120 tis.Kč
ÚOK, pracoviště Jeseník a Šumperk 65 tis.Kč
odní preventivní
60 tis.Kč
25 tis.Kč
20 tis.Kč

H (Šumperk)

dle skutečnosti
dle skutečnosti

garáží, čištění fontány, úklid
ytí žaluzií aj.

2 164 tis.Kč
200 tis.Kč

3 500 tis.Kč
952 tis.Kč

/2005 o údržbě
150 tis.Kč
poskytování
150 tis.Kč
115 tis.Kč
85 tis.Kč

ážových vrat,

zhledem k tomu,

2 048 tis.Kč

3 500 tis.Kč
500 tis.Kč
150 tis.Kč
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ání výdajů na účastnické poplatky v roce 2008.

0 tis.Kč

20 tis.Kč

20 tis.Kč
20 tis.Kč

jubilejích, smuteční věnce při úmrtí, květinové

20 tis.Kč

oravskoslezským krajem uzavřené dne 24.10.

6 140 tis.Kč

e výši 3,5%.

100 tis.Kč
50 tis.Kč

stru nemovitostí pro OMP.

1 755 tis.Kč

čne vyplácet zaměstnancům náhradu platu za
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Odbor majetkový a právní

ORJ - 04

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

6172

5163

Služby peněžních ústavů

6172

5164

Nájemné

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

6172

5169

Nákup ostatních služeb

6172

5192

6172

20 620

19 620
6

2 030

2 015

25

28

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

0

0

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

3

3

6172

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

0

10

6172

6121

Budovy, haly a stavby

0

300

6172

6130

Pozemky

6 000

3 653

28 678

25 635

Celkem

§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

Výše výdajů je navrhována v souladu s Pojistnou smlouvou č. 772009814, ve zněních dodatků, uzavřenou s K
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 zah
na základě uzavřené smlouvy s AK Ritter-Šťastný, výdaje na vyhotovení znaleckých posudků a výdaje na
geometrických plánů.
Podstatnou část těchto výdajů představují výdaje na vyhotovování GP v souvislosti s převody silničních pozem
městy 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
veřejných 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
kraje. (předpokládá se, že výdaje budou v roce 2009 refundovány ze státního rozpočtu.)
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ORJ - 04

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2008
na rok 2009
7

%

8

14 659
1

9=8/5

20 620 100,00
0

1 179

2 030 100,00

12

25 100,00

0

0

0

3 100,00

0

0

300

0

1 007

6 000 100,00

17 158

28 678 100,00

20 620 tis.Kč

e zněních dodatků, uzavřenou s Kooperativou,

2 030 tis.Kč

ajský úřad Olomouckého kraje zahrnují, výdaje
naleckých posudků a výdaje na vyhotovování

vislosti s převody silničních pozemků mezi OK,
silničních pozemků.

25 tis.Kč

nů, fotodokumentace, uveřejnění informací o
v tisku, popřípadě další služby.

3 tis.Kč

nemovitého majetku.

6 000 tis.Kč

třídy z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví
rozpočtu.)

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17. 12. 2008
6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 36 (celkem 142)

Odbor správní a legislativní

ORJ - 05

Mgr. Marie Mazánková
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

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
30.9.2008
na rok 2009
7

8

0

%
9=8/5

10

50,00

16

40 133,33

16

50 100,00

10 tis.Kč
40 tis.Kč
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Odbor informačních technologií

ORJ - 06

Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

6172

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6172

5139

Nákup materiálu

6172

5164

Nájemné

6172

5164

6172

5166

6172

1 750

1 750

350

350

2 800

2 800

0

553

Konzultační, poradenské a právní služby

1 200

1 200

5168

Služby zpracování dat

2 850

2 850

6172

5169

Nákup ostatních služeb

7 322

4 322

6172

5171

Opravy a udržování

6 428

9 428

6172

5172

Programové vybavení

328

328

23 028

23 581

9 ch zařízení - jedná se o 34 kusů (multif

Celkem

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup majetku - čtečky, čtečky s pamětí, čipové karty, cyklická obměna pracovních stanic a monitorů, havarie

§ 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 kopírk
skenerem a faxem), nájemné optických tras, které propojují sídlo kraje a složky integrovaného záchranné
nájem prostorů pro záložní servery

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

Konzultační služby softwarových firem, služby pro odborné a partnerské prezentace, aktualizace a audit bez
politik.

§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat

GEODIS - transformace ortofotomapy pro potřeby krizového řízení, řízení příspěvkových organizac
sumarizovaných dat do DWH, Rozvoj publikačního systému - vývoj a implementace dalších aplikací, propojov
zdrojů, generování výstupů, virtualizace.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Projekt rozvoje GINIS, rozvoj projektu BI - datový sklad, úpravy ISOP, DIS, e-SPI, ARCDATA, vzdálená sprá
prvků, licence LAN, práce na rozvoji infrastruktury
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§ 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování

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

§ 6172, pol. 5172 - Programové vybavení
Drobný SW od nových firem, upgrade Adobe a další, SW třetích stran (vypalování, scanování, apod)
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ORJ - 06

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2008
na rok 2009
7

8

%
9=8/5

1 339

2 000 114,29

133

685 195,71

2 220

3 300 117,86

0

0

153

1 300 108,33

894

3 050 107,02

1 995

8 032 109,70

3 317

4 700

73,12

267

400 121,95

10 318

23 467 101,91

2 000 tis.Kč

ovních stanic a monitorů, havarie atd.

685 tis.Kč
sloužítí k zálohování dat a další materiál

3 300 tis.Kč
je tiskárna kombinovaná s kopírkou, případně
složky integrovaného záchranného systému,

1 300 tis.Kč

ezentace, aktualizace a audit bezpečnostních

3 050 tis.Kč

řízení příspěvkových organizací - převody
mentace dalších aplikací, propojování datových

8 032 tis.Kč
e-SPI, ARCDATA, vzdálená správa aktivních
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4 700 tis.Kč

C, ASD, MUZO, C4U, ASPI, Marbes a dalsí),

400 tis.Kč

vání, scanování, apod)
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Odbor ekonomický

ORJ - 07

Ing. Jiří Juřena
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

6172

5141

Úroky vlastní

8 000

5 500

6172

5141

804 Úroky vlastní

24 000

24 000

6172

5141

813 Úroky vlastní

21 650

21 650

6172

5142

Realizované kurzové ztráty

100

100

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

3 000

24 138

6409

5229

Platby daní a poplatků
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
2
podobným organizacím *

5 000

7 121

6409

5901

30 000

55 358

6409

5229

Nespecifikované rezervy
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
1
podobným organizacím *

30 000

66 848

123 550

206 515

Celkem

* U významných projektů a příspěvků do 20 tis.Kč je upravený rozpočet a skutečnost uvedena za všechny odbory.

§ 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, UZ 804
3. Úroky - Smlouva s EIB - ROP, UZ 813

§ 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
účtů.

§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Výdaje na úhradu nákladů za daňové poradenství.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků
Výdaje na úhradu daní z nemovitostí a daní z převodu nemovitostí.
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§ 6409, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Příspěvky do 20 tis.Kč - UZ 02

§ 6409, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy
Rezerva na úhradu neuznatelných nákladů

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

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17. 12. 2008
6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 39 (celkem 142)

ORJ - 07

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2008
na rok 2009
7

8

4 468

%
9=8/5

3 500

43,75

22 507

45 000 187,50

7 101

51 500 237,88

28

100 100,00

313

600 100,00

536

2 000 200,00

0

200 100,00

21 541

3 000 100,00

6 288

12 000 240,00

0

25 000

83,33

62 711

50 000 166,67

125 493

192 900 156,13

uvedena za všechny odbory.

100 000 tis.Kč
3 500 tis.Kč
45 000 tis.Kč
51 500 tis.Kč

100 tis.Kč
600 tis.Kč

a další služby spojené s vedením bankovních

2 000 tis.Kč

200 tis.Kč
3 000 tis.Kč
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12 000 tis.Kč
25 000 tis.Kč
25 000 tis.Kč

50 000 tis.Kč
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Odbor ekonomický - oddělení přípravy a realizace investic
Ing. Jiří Juřena
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

6172

5164

Nájemné

500

500

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

100

100

6172

5169

Nákup ostatních služeb

150

150

6172

5362

56

54

6172

5365

0

1

6402

5366

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním
fondům
Výdaje z finančního vypořádání minulých let
mize krajem a obcemi

0

1

806

806

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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lizace investic
ORJ - 77

v tis.Kč
návrh
skutečnost k
rozpočtu na
30.9.2008
rok 2009
7

8

%
9=8/5

132

500 100,00

17

100 100,00

38

150 100,00

0

56 100,00

1

0

0

0

188

806 100,00

500 tis.Kč
100 tis.Kč

ny, posudky, apod.

150 tis.Kč
56 tis.Kč
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Odbor strategického rozvoje kraje

ORJ - 08

Ing. Michaela Pruknerová
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

3635

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

3635

5169

3635

3 312

2 925

Nákup ostatních služeb

400

787

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

200

200

3636

5166

10 030

24

3636

6119

Konzultační, poradenské a právní služby
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného
majetku

3636

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

3636

5169

Nákup ostatních služeb

85

85

3636

5175

20

20

3299

5221

16

Pohoštění
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem

3299

5222

16

3299

5329

16

3636

5229

16

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a jiným
organizacím

3636

5311

16

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu

3636
3636
3639

5325
6331
5139

16
16

3639

2 564
129

1 325
2 475

Neinvestiční transfery občanským sdružením
Ostatní neinvestiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně

200
900

550

0

10 000

Neinvestiční transfery regionálním radám
Investiční transfery státnímu rozpočtu
Nákup materiálu jinde nezařazený

20 000
0
0

7 000
0
77

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5 223

4 017

3639

5169

3 870

4 510

3639

5212

3639

5213

16

Nákup ostatních služeb
Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

3639

5321

16

Neinvestiční transfery obcím

3639

5332

16

Neinvestiční transfery vysokým školám

3639

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

3639

6122

Stroje, přístroje a zařízení

100
185
500

550
980
5

0

10

Program obnovy venkova
3639

5321

17

Neinvestiční transfery obcím

45 000

2212

5321

17

Neinvestiční transfery obcím

0

11 718

2212

5341

17

Převody vlastním fondům hospodářské činnosti

0

3 078

2219

5321

17

Neinvestiční transfery obcím

0

3 042

2219

6341

17

Investiční transfery obcím

0

4 268
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3299

5329

17

Ostatní neinvestiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně

0

600

3326

5321

17

Neinvestiční transfery obcím

0

1 244

3326

6341

17

Investiční transfery obcím

0

83

3392

5329

17

0

1 151

3392

6349

17

0

132

3399

5321

17

Neinvestiční transfery obcím

0

250

Ostatní neinvestiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně
Ostatní neinvestiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně
Ostatní neinvestiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně

0

116

0

1 063

0

1 301

0

60

Neinvestiční transfery obcím

0

200

Ostatní neinvestiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně

3399

5329

17

3419

5329

17

3421

5329

17

3421

6349

17

3632

5321

17

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

3636

5321

17

3636
3636

5329
6341

17
17

3745

5321

17

3745

5329

17

3745

6341

5512

5321

Neinvestiční transfery obcím
Ostatní neinvestiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně
Investiční transfery obcím

0

8 066

0
0

200
7 008

Neinvestiční transfery obcím
Ostatní neinvestiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně

0

822

0

200

17

Investiční transfery obcím

0

198

17

Neinvestiční transfery obcím

0

200

45 000
3713

5169

3713

6122

3636

5629

3636

5629

6172
6172
2251

5169
5169
6130

2251

5213

Nákup ostatních služeb
Stroje, přístroje a zařízení
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
807
neziskovým a podobným organizacím
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
508
neziskovým a podobným organizacím
508 Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Nákup pozemků
Neinvestiční transfery nefinančním
16 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

Celkem
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45 000
0

0

0

0

0

500

0

3 250

0
0
0

0
0
0

0

0

89 540

87 468
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§ 3635, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK)
1. Územní studie
Územní studie, které je nutno zpracovat v návaznosti na vydané Zásady územního rozvoje OK podle § 30 odst.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
a) Územní studie RC Jeseníky - 2. etapa dok. 02/09
b) Územní studie RC 2 - 11 dok. 09/09

První etapa proběhla již v roce 2008, v roce 2009 bude probíhat druhá etapa - rekreačních celků RC Jese
syntéza) a zpracování rekreačních celků RC 2-11, které jsou založeny schválenými ZÚR OK. Těmito studiemi
možný rozsah rekreace a cestovního ruchu v území, stanovují se limity a regulativy a prověřují se nároky na in
jakož i nezbytné změny ve využití ploch. Po veřejnoprávním projednání bude jako územně plánovací podkla
podkladem pro ÚPD měst a obcí ve vymezených územních rekreačních krajinných celků. Následně bud
průběhu r. 2009 do ZÚR OK, které je nutno (v souladu s § 42 odst.1 stavebního zákona) předložit v
Zastupitelstvu OK k aktualizaci.
Nové úkoly, které vyplývají ze ZÚR OK:
a) Aktualizace ZÚR OK - dle § 42 odst.1 Stavebního zákona (02-12/09)
b) Územní studie - kulturní krajina KH1-8 (03-09/09)
c) Územní studie - ložiskové objekty ST-6 (03-08/09)
d) Územní studie - silnice II/449 D4 a D5 (04-08/09)
d) Územní studie - poldry VP2 a VP3 (03-08/09)
2. ÚAP - Územně analytické podklady Olomouckého kraje
Aktualizace dat ÚAP je povinná dle § 28 odst.1Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
řádu.Aktualizaci dat je stanoveno provádět průběžně.
a) Aktualizace ÚAP OK - § 28 odst.1 stavebního zákona (01-12/09)

Krajský úřad ji musí zajišťovat jak v části datového modelu, tak v části Rozboru udržitelného rozvoje území. Pr
se počítá již s použitím nových váhových kritérií, která budou společná pro PRÚOK i ZÚR OK, co
objektivnějšímu využití pro stanovování rozvojových úkolů a koncepcí.
b) Úpravy Projektu sjednocení ÚPD (04-10/09)

Úpravy Projektu sjednocení jsou navrhovány v souvislosti s vyhodnocením a zkušebními testy, které na tomto
prováděny v roce 2008. Jedná se o úpravua doplnění v části urbanistické - především v lepším vymeze
zkvalitněním legendy. Po tomto doplnění bude možné a vhodné hledat cestu, jak požadovat po pořiz
projektantech, aby tento Projekt sjednocení dodržovali při zpracování ÚPD, čímž se sjednotí územní plán
podobě a také se zkvalitní.

3. Technická pomoc II
Povinnost je dána § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatřování znaleckých posudků a dle § 30 odst
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - územní studie pro ověření vybraných problémů v územ

§ 3635, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Technická pomoc I

Nákupy mapových podkladů a zveřejňování na INTERNETU územně plánovacích dokumentací a podkladů neje
dokončení, ale i v průběhu pořizování, čímž se značně zvyšuje četnost umisťování dokumentací pro dálkový pří

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

Soudní náhrady
K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle Soudního řádu správního). Stanovené dle usta
odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.
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K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle Soudního řádu správního). Stanovené dle usta
odst. 1 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 proj
služby, předprojektové studie).

2. Zajištění technických dokumentů
Jedná se o výdaje na zajištění služeb, které nejsou uznatelnými náklady projektů ( zveřejnění na centrální adre
dokumentů-smluv, vícetisky projektové dokumentace).

§ 3636, pol. 5175 - Pohoštění

Jedná se o výdaje na zajištění občerstvení na celkem 5-ti seminářích k POV 2009 (5 okresů kraje cca 300 účas

§ 3636, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a jiným organizacím

Euroregion Glacensis - členský příspěvek
Na základě uzavřené smlouvy o mimořádném členství S-2008/0848/OSR/D1 (schváleno UR/79/9/2008). Smlou
i v roce 2009.

§ 3636, pol. 5325 - Neinvestiční transfery Regionálním radám, UZ 16

Neinvestiční transfery Regionální radě
Rada Olomouckého kraje schválila svým usnesením č.UR/92/14/2008 dne 28. 8. 2008 (následně i Zastu
UZ/24/5/2008 dne 24. 9. 2008) smlouvu o zajištění financování Regionálního operačního programu Stře
Finanční prostředky budou převedeny Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava. Smlouva je platn
roku 2016.

§ 3636, pol. 6331 - Investiční transfery státnímu rozpočtu, UZ 16
ČR MO - Letiště Bochoř
Převod finančních prostředků za základě darovací smlouvy S-2008/1242/OSR, která přechází do
(UR/87/43/2008, UZ/23/44/2008).

§ 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. 1
základě výběrového řízení bude vybrán externí poradce, který připraví akční plán koncepce ve vazbě na dota
přípravu vhodných typů projektů.
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. Proram rozvoje územního rozvoje Olomouckého kraje
Aktualizace PRUOOK v návaznosti na nové Programové prohlášení ROK a aktuální dotační politiku ČR a EU.
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Realizace Územní energetické koncepce OK:
5. Doporučení optimálního dodavatele el. v roce 2009 pro PO OK

Smlouva o dílo na výběr optimálního dodavatele elektrické energie v r. 2008 pro PO a Krajský úřad OK, S-200
(schválena Radou Olomouckého kraje UR č. UR/54/52/2007 ze dne 1. 2. 2007). Finanční závazky vyplývajíc
smlouvy přecházejí do roku 2009, kdy bude v případě dosažení úspory celkových nákladů vynaložených na ná
vyplacena odměna ve výši 238 000 Kč.

6. Doporučení optimálního dodavatele el. v roce 2010 pro PO OK
Jedná se o provedení výběru optimálního dodavatele elektrické energie pro příspěvkové organizace OK pr
Součástí výběru dodavatele, jak pro úroveň nízkého, tak i vysokého napětí jsou všechny přípravné procesy s
sběrem dat a vyhodnocením nabídek.
7. Doporučení optimálního dodavatele plynu v roce 2010 pro PO OK

Úplná liberalizace trhu s plynem umožňuje odběratelům volbu dodavatele plynu. OK má zpracovanou analý
plynu v rámci PO OK. V roce 2008 nebyly ještě vhodné podmínky pro výběr dodavatele plynu na r. 2009, očeká
by pokryly pouze náklady na výběr dodavatele. V případě změny podmínek na trhu v průběhu roku 2009 by
tendr na dodavatele plynu pro PO OK na rok 2010.
8. Studie proveditelnosti aplikace obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Studie proveditelnosti aplikace obnovitelných zdrojů energie (OZE) na objektech v majetku OK. Energetické aud
zpracování a podání případné žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu. Realizace OZE pro dva objekty v ma
základě výběru zadavatele.

9. Další projekty PO vhodné pro financování metodou EPC (zadávací
dokumentace)
Vytipování vhodných objektů v majetku OK. Zpracování zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné soutěže
žádosti o dotaci na zadávací dokumentaci. Předpoklad je 5-10 vhodných objektů v majetku OK, vytipovaných
Studie proveditelnosti realizace opatření z energetických auditů.
10. Příprava projektu „Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v
majetku Olomouckého kraje“

Schváleno usnesením ROK č. UR/70/47/2007 ze dne 4. 10. 2007. Přípravné práce související s výběrem
projektanta a jednotlivými etapami výběru dodavatele stavebních prací dle předem stanoveného harmonogram
neuznatelné náklady spojené s přípravou projektu.

Poznámka: Požadovaný návrh na pokrytí výše uvedených výdajů ve výši 1 000 tis.Kč je zapracován v odboru ekonomické
v položce 5901 - Nespecifikované rezervy (úhrada neuznatelných nákladů)

11. Posudky a hodnocení akcí realizovaných v rámci GS při SROP
Na posudky a různá hodnocení akcí realizovaných v rámci GS při SROP, která vyplynou při hodnocení akcí v
udržitelnosti.

12. Hodnocení předložených žádostí v rámci výzev pro globální granty
Na hodnocení předložených žádostí v rámci jednotlivých výzev pro globální granty při OPVK pro GG 1.1., 1.2.,
tj. 2 500 Kč, 2 hodnotitelé, 100 žádostí (tj.částka, která převýší finanční prostředky určené na hodnocení žádos
TP) - budou uzavírány smlouvy o dílo s jednotlivými hodnotiteli.
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13. Konzultační a poradenské služby pro jednání ve věci budování regionálního
letiště v Přerově
Konzultační a poradenské služby související s jednáním zástupců Ministerstva obrany ČR, zástupců Úřad
letectví a zástupců potenciálních investorů ve věci budování regionálního letiště v Přerově - Bochoři.

§ 3639, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2009
Náklady na dopravu a činnost hodnotitelské komise, diplomy a vyhodnocení krajského kola soutěže.
2. Vydání ročenky o úspěšných obcích Olomouckého kraje v roce 2009 v soutěži Vesnice roku
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 - semináře a konzultace pro veřejn
pravidlech předkládání žádostí a jejich náležitostí v EAFRD, ROP, Leader ČR a POV 2009, o novelách staveb
apod.

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 administrace
mezi krajským úřadem a obcemi s rozšířenou působností v OK (předpokládá se částka 500,- Kč za jednu vlože

5. Hodnotící komise POV
Finanční hodnocení za práci v hodnotící komisi předsedy, členů a tajemníka včetně úhrady nákladů cestov
komise je 15, hodnocení probíhá ve 3 kolech, navrhujeme 100,- Kč za jednu hodnocenou žádost).
6. Vydání publikace o úspěšných projektech obcí a mikroregionů v rámci POV
2008 a 2009
Náklady na vydání publikace o úspěšných projektech obcí a mikroregionů v rámci POV 2008 a 2009.
Realizace Územní energetické koncepce OK:
7. Příspěvek KEA na osvětovou činnost
Příspěvek OK na osvětovou činnost KEA (pořádání seminářů, exkurzí, konzultací, poradenství,..)

8. Aktualizace a zpracování nových energetických auditů
Aktualizace a zpracování nových energetických auditů pro nově získané, rekonstruované objekty.Zhotovení a
EA v souvislosti s předkládáním žádostí o dotace, před realizací pilotních projektů v energetice, převod novýc
majetku OK, žádosti příspěvkových organizací o zpracování EA.

9. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku OK
Splnění zákonné povinnosti - § 6a zákona 406/2000Sb., o hospodaření energií. Povinná příloha stavebn
dokumentace při výstavbě nových staveb a rekonstrukcích s dopadem do energetického hospodářství.

Realizace PRÚOOK:
10. 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, účast na z
veletrzích (např. EXPO REAL v Mnichově) a podnikatelských misích. Náklady na tuzemské veletrhy (r
pronájem plochy, stavba stánku, zázemí): URBIS INVEST 220 000Kč, REGIONINVEST 45 000Kč. Účast na
veletrhu (registrační poplatek, pronájem plochy, stavba stánku, zázemí). K těmto cenám je nutné připočíst
přípravu a tisk aktuálních propagačních materiálů a jejich překlad.
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Jedná se o účast na tuzemských veletrzích URBIS INVEST v Brně a REGIONINVEST v Olomouci, účast na z
veletrzích (např. EXPO REAL v Mnichově) a podnikatelských misích. Náklady na tuzemské veletrhy (r
pronájem plochy, stavba stánku, zázemí): URBIS INVEST 220 000Kč, REGIONINVEST 45 000Kč. Účast na
veletrhu (registrační poplatek, pronájem plochy, stavba stánku, zázemí). K těmto cenám je nutné připočíst
přípravu a tisk aktuálních propagačních materiálů a jejich překlad.

11. 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 on line databáze podnikatelských
Vydávání prezentačních materiálů a nákup propagačních předmětů na veletrhy, konference či jiné prezentačn
grafická příprava.

12. Soutěž Podnikatel roku
Propagace investičních příležitostí Olomouckého kraje v tisku, provozování on line databáze podnikatelských
Vydávání prezentačních materiálů a nákup propagačních předmětů na veletrhy, konference či jiné prezentačn
grafická příprava.
13. Podpora klastrů
Podpora činnosti a rozvoje 4 stávajících klastrů (Nanoklastr, CTAC, ITEKO, MSDK). Podpora nově vznikajících
14. Podpora klastrů
Příspěvek bude pokrývat tyto aktivity:
a) kulatý stůl - obchodní příležitosti a možnosti investic v Srbsku
b) finanční podpora internetových stránek www.newbalkan.com
15. Překlady
Zajištění překladu důležitých dokumentů pro rozvoj podnikání a vstup investorů.

§ 3639, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím, UZ 16
Soutěž Vesnice roku 2009 dle akčního plánu Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova

Speciální ocenění obcí Olomouckým krajem (1. místo 500 tis. Kč, 2. místo 300 tis. Kč, 3. místo 100 tis.Kč
vzornou knihovnu 100 tis.Kč) - zvýšení odměn navrženo na základě doporučení Komise pro rozvoj venkova a
OK konané dne 25. 9. 2008.
Program obnovy venkova

§ 3639, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím, UZ 17

Program obnovy venkova (POV) 2009, dle akčního plánu Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venko

Při návrhu výše alokace do POV 2009 jsme vycházeli ze schválené Koncepce zemědělské politiky a rozvoje
pro léta 2006 - 2012, která byla schválena usnesením ROK č.UR/25/73/2005 ze dne 24. 11. 2005. Dále z ana
podávaných obcemi do POV za poslední tři roky. Objem požadavků v žádostech je každoročně cca 90mil.Kč.

§ 3713, pol. 5169 Nákup ostatních služeb
Poskytování energetických služeb se
financované metodou EPC

zaručeným

výsledkem

-

projekty

Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o
energetických služeb včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přec
2009. Finanční závazky vyplývající z nákupu služeb jsou realizovány formou měsíčních splátek.
ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR
ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR
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SOŠ a DM Olomouc, S-2007/2477/OSR
§ 3713, pol. 6122 Stroje, přístroje, zařízení
Poskytování energetických služeb se
financované metodou EPC

zaručeným

výsledkem

-

projekty

Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o
energetických služeb včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přec
2009. Finanční závazky vyplývající z nákupu hmotného investičního majetku jsou realizovány formou měsíčních
ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR
ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR
SOŠ a DM Olomouc, S-2007/2477/OSR, částka bude rozhodnuta v ROK

§ 3636, pol. 5629 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a
jiným organizacím, UZ 807

Euroregion Glacensis - půjčka
Euroregion Glacensis (EuG) bude v roce 2009 realizovat vlastní projekty v rámci Fondu mikroprojektů
programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko. Na předfinancování vlastních projektů musí žadatel (EuG) za
prostředky v plné výši celkových uznatelných nákladů.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostaních služeb
Zastoupení zájmů Ok v institucích EU
Převod finančních prostředků za základě smlouvy S-2006/0165/KH, která přechází do roku 2009 a následně i d
(UR/30/8/2006 ze dne 9. 2. 2006).

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostaních služeb
1. Akce pro prezentaci OK v institucích EU
Finanční prostředky budou využity na úhradu akcí pro prezentaci Olomouckého kraje realizovaných konsorciem
zastupujících zájmy Olomouckého kraje v institucích EU - Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu.

2. Koordinační činnost v rámci Zastoupení zájmů OK v Bruselu
Koordinační a další činnost související s využíváním služeb poskytovaných na základě smlouvy S-2006
Zastupování OK v EU.

§ 2251, pol. 6130 - Pozemky
Výkupy pozemků pro letiště Přerov
Finanční prostředky budou využity na výkupy pozemků, které jsou součástí území budoucí civilní části Le
Pozemky jsou v soukromém vlastnictví a Armáda ČR je využívá na základě nájemních smluv.

Poznámka: Požadovaný návrh na pokrytí výše uvedených výdajů je zapracován v rozpracovaných investičních akcí (Příl
výši 15 000 tis.Kč

§ 2251, pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům
- právnickým osobám, UZ 00016
Příspěvek na provoz - Letiště Přerov a.s.
Jedná se o finanční prostředky spojené s rozjezdem akciové společnosti Letiště Přerov, případně nákladů n
pronájem hmotného majetku. Příspěvek bude poskytnut na základě smlouvy mezi krajem a Letiště Přerov a
bude odpovídat podílu Olomouckého kraje ve společnosti.
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ORJ - 08
v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2008
na rok 2009
7

8

920
683
135
0

9=8/5

4 238 127,96
500 125,00
250 125,00
0,50
50

2 564

0

0

0

22

0

4

%

0,00

30 150,00

1 325

0

2 470

0

0

0

550

70

10 000

0

0
0
77

0
10 000
0

1 033

3 758

71,95

2 256

3 760

97,16

100

0

185

0

550

1 000 200,00

980

0

5

0

0

0
0
45 000 100,00

11 718

0

3 078

0

3 042

0

4 268

0
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4 238 tis.Kč

3 728 tis.Kč
mního rozvoje OK podle § 30 odst. 2 zákona č.
95 tis.Kč
952 tis.Kč

apa - rekreačních celků RC Jeseníky (návrhlenými ZÚR OK. Těmito studiemi se prověřuje
gulativy a prověřují se nároky na infrastrukturu,
de jako územně plánovací podklad výchozím
krajinných celků. Následně bude vloženo v
stavebního zákona) předložit v únoru 2010

1 200 tis.Kč
476 tis.Kč
375 tis.Kč
270 tis.Kč
360 tis.Kč

310 tis.Kč
2006 Sb., o územním plánování a stavebním
150 tis.Kč

oru udržitelného rozvoje území. Pro aktualizaci
ná pro PRÚOK i ZÚR OK, což povede k
160 tis.Kč

zkušebními testy, které na tomto projektu byly
é - především v lepším vymezením ploch a
t cestu, jak požadovat po pořizovatelích a
D, čímž se sjednotí územní plány v digitální

200 tis.Kč
aleckých posudků a dle § 30 odst.1 zákona č.
ěření vybraných problémů v území.

500 tis.Kč

acích dokumentací a podkladů nejen ve fázi po
ování dokumentací pro dálkový přístup.

250 tis.Kč

u správního). Stanovené dle ustanovení § 60
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50 tis.Kč
25 tis.Kč
nejsou uznatelnými náklady projektů (právní

25 tis.Kč
ektů ( zveřejnění na centrální adrese, překlady

30 tis.Kč

2009 (5 okresů kraje cca 300 účastníků).

70 tis.Kč

70 tis.Kč
1 (schváleno UR/79/9/2008). Smlouva je platná

0 tis.Kč

0 tis.Kč
e 28. 8. 2008 (následně i Zastupitelstvo OK
lního operačního programu Střední Morava.
Střední Morava. Smlouva je platná do konce

10 000 tis.Kč

10 000 tis.Kč
1242/OSR, která přechází do roku 2009

3 758 tis.Kč
100 tis.Kč

ROK č. UR/25/73/2005 dne 24. 11. 2005. Na
í plán koncepce ve vazbě na dotační zdroje a

150 tis.Kč

musí platit
1 000 tis.Kč

ktuální dotační politiku ČR a EU.
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238 tis.Kč

pro PO a Krajský úřad OK, S-2007/0948/OSR
007). Finanční závazky vyplývající z uvedené
vých nákladů vynaložených na nákup elektřiny

270 tis.Kč
ro příspěvkové organizace OK pro rok 2010.
jsou všechny přípravné procesy související se

250 tis.Kč

plynu. OK má zpracovanou analýzu spotřeby
dodavatele plynu na r. 2009, očekávané úspory
na trhu v průběhu roku 2009 by byl vyhlášen

300 tis.Kč
ech v majetku OK. Energetické audity projektů,
alizace OZE pro dva objekty v majetku OK na

350 tis.Kč
ace pro vyhlášení veřejné soutěže. Zpracování
bjektů v majetku OK, vytipovaných na základě

0 tis.Kč

vné práce související s výběrem generálního
ředem stanoveného harmonogramu, případně

č je zapracován v odboru ekonomickém (ORJ - 07)

100 tis.Kč
terá vyplynou při hodnocení akcí v době jejich

500 tis.Kč
granty při OPVK pro GG 1.1., 1.2., 1.3. a 3.2. tředky určené na hodnocení žádosti v projektu
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500 tis.Kč
erstva obrany ČR, zástupců Úřadu pro civilní
ště v Přerově - Bochoři.

3 760 tis.Kč
70 tis.Kč

rajského kola soutěže.
150 tis.Kč

100 tis.Kč
semináře a konzultace pro veřejnou správu o
R a POV 2009, o novelách stavebního zákona

170 tis.Kč
práci" při zajišťování administrace POV 2009
se částka 500,- Kč za jednu vloženou žádost).

70 tis.Kč
ka včetně úhrady nákladů cestovného (členů
hodnocenou žádost).
150 tis.Kč

ámci POV 2008 a 2009.

300 tis.Kč

tací, poradenství,..)

500 tis.Kč
konstruované objekty.Zhotovení a aktualizace
ojektů v energetice, převod nových objektů do

1 000 tis.Kč
energií. Povinná příloha stavebně technické
ergetického hospodářství.

320 tis.Kč

ONINVEST v Olomouci, účast na zahraničních
Náklady na tuzemské veletrhy (reg.poplatek,
IONINVEST 45 000Kč. Účast na zahraničním
K těmto cenám je nutné připočíst náklady na
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200 tis.Kč

on line databáze podnikatelských nemovitostí.
rhy, konference či jiné prezentační akce, dále

300 tis.Kč
on line databáze podnikatelských nemovitostí.
rhy, konference či jiné prezentační akce, dále

300 tis.Kč

MSDK). Podpora nově vznikajících klastrů.
100 tis.Kč

30 tis.Kč

1 000 tis.Kč

tiky a rozvoje venkova

o 300 tis. Kč, 3. místo 100 tis.Kč, diplom za
čení Komise pro rozvoj venkova a zemedělství

45 000 tis.Kč

ědělské politiky a rozvoje venkova

ce zemědělské politiky a rozvoje venkova OK
5 ze dne 24. 11. 2005. Dále z analýzy žádostí
ech je každoročně cca 90mil.Kč.

242 tis.Kč

0. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování
realizaci energ.úspor, které přechází do roku
měsíčních splátek.
105 tis.Kč
63 tis.Kč
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74 tis.Kč

1 625 tis.Kč

0. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování
realizaci energ.úspor, které přechází do roku
sou realizovány formou měsíčních splátek.
255 tis.Kč
500 tis.Kč
870 tis.Kč

75 tis.Kč

75 tis.Kč
ty v rámci Fondu mikroprojektů Operačního
h projektů musí žadatel (EuG) zajistit finanční

6 880 tis.Kč

6 880 tis.Kč
echází do roku 2009 a následně i do roku 2010

1 890 tis.Kč

1 540 tis.Kč
ho kraje realizovaných konsorciem firem
uckého kraje v Bruselu.

350 tis.Kč
ých na základě smlouvy S-2006/0165/KH o

0 tis.Kč

0 tis.Kč
stí území budoucí civilní části Letiště Přerov.
ájemních smluv.

ozpracovaných investičních akcí (Příloha č. 3g) ve

4 000 tis.Kč

4 000 tis.Kč
etiště Přerov, případně nákladů na pořízení a
vy mezi krajem a Letiště Přerov a.s. a částka
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Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

1019

5169

Nákup ostatních služeb

1019

5164

1032

150

138

Nájemné

0

150

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 podnikajícím subjektům - fyzickým osobám
Neinvestiční transfery nefinančním
550 nepodnikatelským subjektům - právnickým
osobám

0

1 359

19 500

15 877

Neinvestiční transfery církvím a náboženským
společnostem

0

1

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím

0

195

0
0

1 904
163

1037

5212

1037

5213

1037

5223

550

1037

5229

550

1037
1037

5321
5331

550 Neinvestiční transfery obcím
550 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

1099

5192

1099

5212

1099

19 500

19 499
50

50

0

547

5212

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Neinvestiční transfery nefinančním
podnikajícím subjektům - fyzickým osobám
Neinvestiční transfery nefinančním
24 podnikajícím subjektům - fyzickým osobám

0

500

1099

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

0

0

2141

5163

Služby peněžních ústavům

0

2

2141

5169

Nákup ostatních služeb

0

10

Příspěvky obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí
0

612

7 000

5 632

552 Neinvestiční transfery obcím

0

756

552 Investiční transfery obcím

0

400

2321

5321

552 Neinvestiční transfery obcím

2321

6341

552 Investiční transfery obcím

2310

5321

2310

6341

7 000
2369

5166

2399

6313

Konzultační, poradenské a právní služby
Investiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - právnickým
osobám
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3719

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

300

150

3719

5168

100

100

3725

5213

Služby zpracování dat
Neinvestiční transfery nefinančním
podnikajícím subjektům - právnickým osobám

1 000

774

3729

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

0

924

3741

5169

Nákup ostatních služeb

300

300

3742

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

300

300

3742

5169

Nákup ostatních služeb

3 298

3 298

3742

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

0

0

3769

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

500

485

3769

5169

Nákup ostatních služeb

0

15

3792

5169

Nákup ostatních služeb

25

25

1037

5169

Nákup ostatních služeb

0

0

1037
3729

5192
5169

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Nákup ostatních služeb

0
0

0
440

33 655

34 256

Celkem

§ 1019, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Olomoucký kraj je spolupořadatelem soutěže o nejlepší regionální potravinářský produkt "Výrobek Olomouck
Záštitu nad touto soutěží měl doposud vždy hejtman Olomouckého kraje. Obdobné soutěže organizují i
Ocenění vybraným výrobkům je předáváno na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky
Na této výstavě se již tradičně (2005, 2007) Olomoucký kraj účastní ve společné prezentaci s organizacemi za
zemědělsky hospodařící osoby a subjekty na území Olomouckého kraje. Cílem společné prezentace je
základní obraz o venkovském prostoru a zemědělství kraje, propagace regionálních zemědělských a potra
produktů a podniků.

§ 1032, pol. 5165 - Nájemné za půdu

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

§ 1036, pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv
Pořízení služebních stejnokrojů - odborní zaměstnanci státní správy lesů, myslivosti a rybářství jsou oprávnění
své funkce nosit služební stejnokroj
- státní správa lesů - § 51 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
- státní správa myslivosti - § 61 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
- státní správa rybářství - § 25 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství

Na základě úplného znění VP č. 1/2002, o stanovení okruhu odborných zaměstnanců KÚOK, kterým se k výko
přiděluje 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 kontrolo
zvěře - § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti
Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
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§ 1037, pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním nepodnikatelským subjektům právnickým
osobám příspěvků na hospodaření v lesích, jejichž předmět je příkladně uveden v ustanovení §
Poskytování finančních

č. 289/1995 Sb., o lesích. Finanční prostředky vyčleněné na tyto příspěvky (nemandatorní výdaje) byly z
rozpočtu převedeny 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
2012 byla notifikována Evropskou komisí a schválena usnesením ZOK č. UZ/16/37/2007 ze dne 05. 03. 2007.
ke zkušenostem z 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 říz
rozhodnutí soudu stanoven v řádu několika dní.

§ 1099, pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním nepodnikatelským subjektům fyzickým osobám

Rada Olomouckého kraje usnesením UR/76/33/2008 ze dne 31. 01. 2008 schválila Program podpory včelařů
Olomouckého kraje v roce 2008 dle důvodové zprávy včetně Pravidel pro poskytování dotace z tohoto Program
2008 byl tento program financován z přebytku rozpočtu Olomouckého kraje.
Komise pro rozvoj venkova a zemědělství ROK doporučuje realizovat uvedený program podpory i v roce 2009.

§ 1099, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením

Příspěvek na úhradu části nákladů spojených s organizací jedné ze dvou nejprestižnějších soutěží ohařů republiky ohařů 35. Memorial Richarda Knolla, se zadáním titulu "Vítěz České republiky". Organizací 3
memoriálu konaného v roce 2009 byl pověřen Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty
převzetí záštity nad konáním soutěže bude požádán hejtman Olomouckého kraje.

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
který byl v gesci Ministerstva životního prostředí, jsou od roku 2004 převáděny z kapitoly Všeobecná pokladn
Prostředky na financování běžného investičního rozvoje územních samosprávných celků, viz. příloha č. 5
zprávy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní, do rozpoč
případě Olomouckého kraje se jedná o finanční prostředky ve výši 23 460 000 Kč, které kraj obdržel kraj
rozpočtu již v roce 2004, 2005 a 2006. I když využití převedených rozpočtových prostředků není účelově
nutné jejich prioritní využití v oblasti vodního hospodářství zejména k řešení mimořádných (havarijních) situac
infrastruktury vodovodů a kanalizací obcí na území kraje.
Poskytování účelových dotací pro obce na území kraje na řešení mimořádných (havarijních) situací v oblasti v
kanalizací je řešeno v souladu s pravidly Poskytnutí příspěvku obcím na řešení mimořádných situaci schvále
UZ/19/16/2003 ze dne 16. 10. 2003. Jedná se zejména o řešení situací, kdy došlo k narušení základních funk
důsledku havárie v oblasti:
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Poskytování účelových dotací pro obce na území kraje na řešení mimořádných (havarijních) situací v oblasti v
kanalizací je řešeno v souladu s pravidly Poskytnutí příspěvku obcím na řešení mimořádných situaci schvále
UZ/19/16/2003 ze dne 16. 10. 2003. Jedná se zejména o řešení situací, kdy došlo k narušení základních funk
důsledku havárie v oblasti:
- zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
- odvádění a likvidace odpadních vod,
- povodňová situace.
Dotace jsou poskytovány pouze na realizaci opatření bezprostředně souvisejících s odstraněním následků neb
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 výk
správy a samosprávy v oblasti vodního hospodářství a rybářství

§ 2399, pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám

Příspěvek státnímu podniku Povodí Odry na zpracování Plánu oblastí povodí Odry. Plány oblastí povodí pořiz
povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vod
úřady. Konečný návrh plánu oblasti povodí schvalují podle své územní působnosti kraje. Závazné části plá
povodí pro správní obvod kraje, vydá rada kraje nařízením.Plánování v oblasti vod je soustavnou koncepční pr
zabezpečuje stát. Ministerstvo zemědělství ČR zpracovalo a Ministerstvo financí ČR schválilo dotační program
procesu plánování v oblasti vod". V tomto programu je specifikována maximální míra finanční podpory v lete
2009 na zpracování plánů oblastí povodí ze státního rozpočtu ve výši 110 mil Kč, dotace z územních rozpočt
Kč a vlastních zdrojů státních podniků povodí 25,8 mil. Kč.

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

1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výk
správy a samosprávy v oblasti ochrany ovzduší

2. Zpracování aktualizace Rozptylové studie znečišťujících látek na území Olomouckého kraje. Původní rozpty
byla dokončena již v lednu 2004 jako součást Programu ke snižování emisí a imisí na území Olomoucké
Programu ke zlepšení kvalizy ovzduší na území Olomouckého kraje, který byl vydán nařízením Rady Olomouc
č. 3/2004. Vzhledem k velkému časovému odstupu od zpracování původní rozptylové studie již údaje ne
současnému stavu znečištění ovzduší. Práce na aktualizaci rozptylové studie byly zahájeny na základě objed
roce 2008.

§ 3719, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Podle ust. § 48 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, krajský úřad má povinnost zpřístupňovat informa
ovzduší na území kraje a konrolovat dodržování imisních limitů. Za tímto účelem je nutno získat data i z měří
imisního monitoringu kvality ovzduší na území Olomouckého kraje, které nejsou ve státní síti ČHMU. Jedná s
Statutárního města Olomouc na území města.

§ 3725, pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům právnickým osobám

Finanční spoluúčast Olomouckého kraje na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajiště
komunálního odpadu včetně jeho obalové složky" v roce 2009. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/7
schválila účast Olomouckého kraje ve výše uvedeném projektu. Následně usnesením UR/80/6/2004 byla
smlouva s firmou EKO-KOM, a.s., o řešení pilotního projektu v roce 2004. Podle textu uzavřené smlouvy má
plnění pro další roky vždy do 31. 03. následujícího kalendářního roku konkretizován dodatkem ke smlouvě.
realizován v letech 2004 - 2008. Celková výše nákladů v roce 2004 tvořených zakoupením sběrových nád
distribucí obcím, informační kampaně o třídění a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil. Kč a byla pln
firmou EKO-KOM, a.s. Celková výše nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM,
výši 4 mil. Kč. Celková výše nákladů v roce 2006 a 2007 byla shodně 5,2 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO
byl ve výši 4,2 mil. Kč.
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schválila účast Olomouckého kraje ve výše uvedeném projektu. Následně usnesením UR/80/6/2004 byla
smlouva s firmou EKO-KOM, a.s., o řešení pilotního projektu v roce 2004. Podle textu uzavřené smlouvy má
plnění pro další roky vždy do 31. 03. následujícího kalendářního roku konkretizován dodatkem ke smlouvě.
realizován v letech 2004 - 2008. Celková výše nákladů v roce 2004 tvořených zakoupením sběrových nád
distribucí obcím, informační kampaně o třídění a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil. Kč a byla pln
firmou EKO-KOM, a.s. Celková výše nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM,
výši 4 mil. Kč. Celková výše nákladů v roce 2006 a 2007 byla shodně 5,2 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO
byl ve výši 4,2 mil. Kč.

Podle informací zástupců firmy EKO-KOM, a.s., budou na realizaci projektu v roce 2009 poskytnuty finanční
ve stejné výši jako v předchozích letech, to je 4,2 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace tohoto proj
kraj a zejména obce na území kraje velice výhodná (doposud bylo pro obce nakoupeno 2039 kontejnerů na s
sběr odpadu), je navrhováno pro rok 2009 spolufinancování projektu ze strany kraje ve stejné výši jako v př
letech, to je 1 mil. Kč.

§ 3729, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

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

2. Studie možnosti biologicky rozložitelných odpadů na území Olomouckého kraje. Studie slouží k naplnění Op
Nakládání se separovaným biologicky rozložitelným komunálním odpadem Plánu odpadového ho
Olomouckého kraje, který byl vydán obecně závaznou vyhláškou vyhláškou Olomouckého kraje č. 2/2004
zákona č. 185/2004 Sb., o odpadech. Práce na zpracování studie byly zahájeny na základě objednávky již v roc

§ 3741, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Náklady na zajištění programů ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ust. § 77a odst.
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
2. Náklady na umístění odebraných nedovoleně držených jedinců druhů chráněných podle zvláštního předpisu
odst. 3 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb.)

3. Úhrada nákladů za odchyt, odvoz handicapovaných (poraněných) volně žijících živočichů a zajištění komple
ně v záchranných stanicích. Konkrétně se jedná o zajištění převzetí handicapovaných živočichů v záchranné s
Olomouc na Svatém Kopečku, záchranné stanici ZO ČSOP Haná v Němčicích na Hané a záchranné stanici
Sovinecko v Břidličné za účelem veterinárního ošetření a jejich rekonvalescence k opětovnému navrácení do p

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

Úhrada nákladů na zpracování plánů péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní rezervac
památky. Jedná se o samostatnou působnost kraje. (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.)

§ 3742, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Úhrada nákladů na zajištění péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní rezervace, přírodní
celkem 74 území. V roce 2009 se tento počet počet zvyšuje o nově vyhlášené zvláště chráněné území přírodn
Malé laguny a území evropsky významných lokalit. Kraje zajišťují péči o tato zvláště chráněná území v s
působnost kraje (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).

2. Částečná úhrada nákladů na impementaci a péči o území soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraj
podkladů pro vyhlášení schválených evropsky významných lokalit na území Olomouckého kraje a zajištění po
naplnění povinnosti monitoringu podle Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a Směr
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

§ 3742, pol. 5222 - Nákup ostatních služeb

Příspěvek na úhradu části nákladů spojených s organizací akcí pořádaných u příležitosti výročí 40 let existence
krajinné oblasti Jeseníky. Například se jedná o putovní expozici ke 40. výročí vzniku CHKO Jeseníky, k
postupně umístěna
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příspěvek poskytne i Moravskoslezský kraj.

Příspěvek na úhradu části nákladů spojených s organizací akcí pořádaných u příležitosti výročí 40 let existence
krajinné oblasti Jeseníky. Například se jedná o putovní expozici ke 40. výročí vzniku CHKO Jeseníky, k
postupně umístěna v muzeu vJeseníku, na zámku v Úsově a Šumperku, Den otevřených dveří v NPR Pra
Kralický Sněžník, otevření naučné stezky Světem horských luk po hřebenové trase z Ovčárny na Skřít
uceleného balíčku informačních materiálů o CHKO Jeseníky a uspořádání výroční konference. Předpoklá
příspěvek poskytne i Moravskoslezský kraj.

§ 3769, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu
správy
v oblasti:vlivu na životní prostředí - úhrada nákladů na zpracování posudků na dokumentaci o posouze
a) posuzování

životní prostředí (ust. § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí). Vynaložen
prostředky na zpracování posudku jsou následně vyúčtovány krajem oznamovateli záměru,
Vynaložené finanční prostředky uhradí následně žadatel po předání stanoviska kraji.

b) integrované prevence - úhrada nákladů za zpracování stanovisek odborně způsobilou osobou k př
žádostem o integrované povolení (ust. §. 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečiš

c) prevence závažných havárií - úhrada nákladů na zpracování posouzení možnosti domino efektů, to
pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů neb
nebo skupiny objektů nebo zařízení a umístění nebezpečných látek, (ust. § 32 zákona č. 59/2006 Sb.,
závažných havárií).

§ 3769, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Úhrada nákladů na zajištění technického zabezpečení konání veřejného projednání dokumentace a posudku. P
18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, náklady spojené s veřejným pr
podle § 9 odst. 9 tohoto zákona a náklady spojené se zveřejňováním podle tohoto zákona nese příslušný krajsk

§ 3792, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Zabezpečení konání Celostátní konference o lesní pedagogice. Jedná se o 3. ročník konference, kterou
krajský úřad ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích.

§ 1037, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Rada Olomouckého kraje usnesením UR/93/49/2008 ze dne 18. 09. 2008 uložila vedoucímu odboru životníh
uplatnit finanční požadavky na realizaci odlesnění pozemků určených k plnění funkce lesa podél hradu
rozpočtu 2009. Konkrétně se jedná o těžbu, přiblížení hmoty z lesního porostu a úklid klestu na vytěžené ploše

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

Rada Olomouckého kraje usnesením UR/93/49/2008 ze dne 18. 09. 2008 uložila vedoucímu odboru životníh
uplatnit finanční požadavky na realizaci odlesnění pozemků určených k plnění funkce lesa podél hradu
rozpočtu 2009. Konkrétně se jedná o úhradu vlastníku lesních pozemků za újmy nebo škody způsobené n
závislosti na rozsahu zásahu v jednotlivých porostních skupinách z důvodu předčasného smýcení, snížen
lesního porostu.

Výpočet výše úhrady bude proveden podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výp
újmy nebo škody způsobené na lesích, v závislosti na rozsahu zásahu v jednotlivých porostních skupinách.
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rok 2009
7

8

%
9=8/5

200 133,33

128
126

0

1

2
75 100,00
25 100,00

48
0

ckého kraje
906
1 949

19 500 100,00

1

0

195

0

1 904
163

0
0

5 118

19 500
6

100,00
50 100,00

524

500

498

0

0

100

1

0

10

0

612

0

řádných událostí
7 000 100,00

0
356

0

0

0
100,00

7 000
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0
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0

300 100,00
100 100,00

0

1 000 100,00

17

456

200

123
24

300 100,00
300 100,00

388

3 300 100,06

0
311
8
15

150
500 100,00
20
30 120,00

0

200

0
0

350
0

8 241

34 652 102,96

200 tis.Kč

řský produkt "Výrobek Olomouckého kraje".
. Obdobné soutěže organizují i jiné kraje.
ch zvířat a zemědělské techniky v Přerově.
čné prezentaci s organizacemi zastupujícími
Cílem společné prezentace je poskytnout
gionálních zemědělských a potravinářských

2 tis.Kč

mezi Olomouckým krajem
a vlastníky
mků k vlastní honitbě Olomouckého kraje

75 tis.Kč

slivosti a rybářství jsou oprávnění při výkonu

ti

ěstnanců KÚOK, kterým se k výkonu funkce
stejnokroje 8 zaměstnanců.

25 tis.Kč

ocení kvality chované a kontrolou ulovené
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lským subjektům -

19§500
tis.Kč
příkladně uveden v ustanovení
46 zákona
y (nemandatorní výdaje) byly ze státního
skytoval kraj 2005 - 2007.

zemí Olomouckého kraje pro období 2007 /16/37/2007 ze dne 05. 03. 2007. Vzhledem
rozpočtu kraje na tato opatření:

50 tis.Kč

ro uhrazení nákladů soudních řízení bývá v

lským subjektům 500 tis.Kč

chválila Program podpory včelařů na území
skytování dotace z tohoto Programu. V roce

ý program podpory i v roce 2009.

100 tis.Kč

ejprestižnějších soutěží ohařů - mistrovství
České republiky". Organizací 35. ročníku
eskomoravské myslivecké jednoty Přerov. O
aje.

7 000 tis.Kč

drobné vodohospodářské ekologické akce,
ny z kapitoly Všeobecná pokladní správa právných celků, viz. příloha č. 5 důvodové
ém určení výnosu daní, do rozpočtu krajů. V
000 Kč, které kraj obdržel kraj do svého
čtových prostředků není účelově vázáno je
mimořádných (havarijních) situací v oblasti

ch (havarijních) situací v oblasti vodovodů a
šení mimořádných situaci schválenými ZOK
došlo k narušení základních funkcí území v
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cích s odstraněním následků nebo prevenci

250 tis.Kč

emi pro potřebu zabezpečení výkonu státní

m subjektům 200 tis.Kč

í Odry. Plány oblastí povodí pořizují správci
a ve spolupráci s ústředními vodoprávními
sobnosti kraje. Závazné části plánu oblasti
i vod je soustavnou koncepční prací, kterou
ancí ČR schválilo dotační program "Podpora
mální míra finanční podpory v letech 2007 il Kč, dotace z územních rozpočtů 14,2 mil.

300 tis.Kč

emi pro potřebu zabezpečení výkonu státní

omouckého kraje. Původní rozptylová studie
sí a imisí na území Olomouckého kraje a
l vydán nařízením Rady Olomouckého kraje
ní rozptylové studie již údaje neodpovídají
e byly zahájeny na základě objednávky již v

100 tis.Kč

povinnost zpřístupňovat informace o stavu
elem je nutno získat data i z měřících stanic
sou ve státní síti ČHMU. Jedná se o stanici

subjektům 1 000 tis.Kč

ace odděleného sběru a zajištění využití
mouckého kraje usnesením UR/76/37/2004
usnesením UR/80/6/2004 byla schválena
odle textu uzavřené smlouvy má být rozsah
etizován dodatkem ke smlouvě. Projekt byl
ných zakoupením sběrových nádob a jejich
padů byla 3, 5 mil. Kč a byla plně hrazena
toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve
Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s.
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v roce 2009 poskytnuty finanční prostředky
ečnosti, že realizace tohoto projektu je pro
nakoupeno 2039 kontejnerů na separovaný
any kraje ve stejné výši jako v předchozích

200 tis.Kč

emi pro potřebu zabezpečení výkonu státní

kraje. Studie slouží k naplnění Opatření č. 5
padem Plánu odpadového hospodářství
Olomouckého kraje č. 2/2004 Sb., podle
ny na základě objednávky již v roce 2008.

300 tis.Kč

tlin a živočichů (ust. § 77a odst. 3 písm. k)

něných podle zvláštního předpisu (ust. § 77a

ících živočichů a zajištění kompletní péče o
ovaných živočichů v záchranné stanici ZOO
ch na Hané a záchranné stanici ZO ČSOP
nce k opětovnému navrácení do přírody.

300 tis.Kč

rodního parku, přírodní rezervace, přírodní
a č. 114/1992 Sb.)

3 300 tis.Kč

arku, přírodní rezervace, přírodní památky é zvláště chráněné území přírodní památky
tato zvláště chráněná území v samostatné

atura 2000 v Olomouckém kraji. Zajištění
Olomouckého kraje a zajištění podkladů pro
aně volně žijících ptáků a Směrnice Rady
toucích rostlin.

150 tis.Kč

příležitosti výročí 40 let existence Chráněné
výročí vzniku CHKO Jeseníky, která bude
Den otevřených
dveří v NPR
Pradědakraje
NPR
Zastupitelstvo
Olomouckého
17. 12. 2008
nové trase6.z- Rozpočet
Ovčárny Olomouckého
na Skřítek, kraje
vydání
2009 - návrh rozpočtu
í výroční konference.
se, že
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500 tis.Kč
pro potřebu zabezpečení výkonu státní

sudků na dokumentaci o posouzení vlivu na
vu na životní prostředí). Vynaložené finanční
ovateli záměru,

a kraji.

borně způsobilou osobou k předloženým
vané prevenci a omezování znečišťování),

ní možnosti domino efektů, to je zvýšení
u vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení
§ 32 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci

20 tis.Kč

dnání dokumentace a posudku. Podle ust. §
náklady spojené s veřejným projednáním
hoto zákona nese příslušný krajský úřad.

30 tis.Kč
o 3. ročník konference, kterou organizuje

200 tis.Kč

ožila vedoucímu odboru životního prostředí
plnění funkce lesa podél hradu Helfštýn v
u a úklid klestu na vytěžené ploše.

350 tis.Kč

ožila vedoucímu odboru životního prostředí
plnění funkce lesa podél hradu Helfštýn v
a újmy nebo škody způsobené na lesích, v
u předčasného smýcení, snížení produkce

ví č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše
tlivých porostních skupinách.
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

ORJ - 10

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

3269

5019

3269

5039

3269

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3269

5139

Nákup materiálu

2

38

3269

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

6

6

3269

5164

Nájemné

34

34

3269

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

10 557

10 557

3269

5169

Nákup ostatních služeb

3 031

1 760

3269

5175

Pohoštění

86

86

3269

5194

Věcné dary

390

390

3269

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

520

520

3299

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

500

500

3299

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

300

99

6172

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

0

29

3299

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

0

201

Ostatní platy
Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

109

113

8

8

2

2
64

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
3792

5164

112 Nájemné

0

0

3792

5169

112 Nákup ostatních služeb

0

0

3792

5175

112 Pohoštění

3792

5194

112 Věcné dary

0

0

3792

5321

112 Neinvestiční transfery obcím

0

348

3792

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
112 organizacím

0

190

3269

5169

112 Nákup ostatních služeb

0

462

0
5331

16

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

1 000
0

811

Dotace pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje na infomační technologie
3299

5331

103

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

3 000
3 000
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Provozní dotace soukromým školám z rozpočtu Olomouckého kraje
5213

102

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským
subjektům - právnickým osobám

5221

102

Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem

5222

102 Neinvestiční transfery občanským sdružením

7 200

6 883

0

283

0
7 200

34
7 200

Finanční příspěvky v oblasti sportu
3299

5213

105 Neinvestiční transfery občanským sdružením

3419

5213

105

3419

5222

105 Neinvestiční transfery občanským sdružením

35 000

0

0

3 625

0

33 575

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským
subjektům - právnickým osobám

35 000
3299

5499

37 200

2 000

110 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

2 000
Celkem

1 890
1 890

62 636

65 395

§ 3269, pol. 5019 - Ostatní platy

Jedná se o úhrady případných refundací mezd pro členy konkurzních komisí jmenovaných pro konkurzní ří
ředitelů škol, školských zařízení, a to v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízen
komisí, § 2 odst. 2. Zejména se jedná o odborníky v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství pod
příslušné školy nebo školského zařízení, zástupce škol, školských zařízení a zástupce školských rad. Každý
komise se účastní jednou na zasedání konkurzní komise jmenované pro konkurzní řízení na obsazení funkce
školského zařízení a 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 ko
ředitelů 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 a m
Evropě. Konkrétními výstupy jsou nabídky mezinárodních mládežnických kempů, mobility studentů a uč
seminářů a další mezinárodní spolupráce. Za účelem zlepšení komunikace a lepší prezentace nabízených
společenství zřídili 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
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§ 3269, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro školské příspěvko
zřizované Olomouckým krajem. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a měsíční paušální částka činí 952 991

§ 3269, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Administrativní služby

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

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

3. Periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení
Finanční prostředky na zajištění testování v rámci periodického hodnocení ředitelů škol a školských zaříze
Olomouckým krajem.
4. Ocenění pedagogických pracovníků základních a středních škol v působnosti Ol.
kraje

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje na svém jednání uložil o
mládeže a tělovýchovy (dále jen OŠMT) zpracovat pravidla pro ocenění pedagogických pracovníků š
Olomouckého kraje a navrhnout organizační zajištění akce. Záměr předpokládá pořádání nejdříve okresních
celokrajského spojeného s vyhlášením a oceněním nejlepších pedagogických pracovníků škol bez rozdíl
Finanční prostředky jsou určeny na organizační zabezpečení této akce.
5. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje na svém jednání uložil o
mládeže a tělovýchovy (dále jen OŠMT) zpracovat pravidla pro ocenění pedagogických pracovníků š
Olomouckého kraje a navrhnout organizační zajištění akce. Záměr předpokládá pořádání nejdříve okresních
celokrajského spojeného s vyhlášením a oceněním nejlepších pedagogických pracovníků škol bez rozdíl
Finanční prostředky jsou určeny na organizační zabezpečení této akce.

6. Vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje za rok 2009
Jedná se o finanční částku na akci Sportovec Olomouckého kraje, která má v našem kraji již několikaletou tradi
7. Sportuj s krajem

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

zaměřeny na oblast

Zahrnuje finanční příspěvek k zabezpečení oblasti tzv. specifické primární prevence a další vzdělávání
pracovníků vykonávajících funkci školního metodika prevence. Vyplývá ze závazné celonárodní „Strategie prim
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Zahrnuje finanční příspěvek k zabezpečení oblasti tzv. specifické primární prevence a další vzdělávání
pracovníků vykonávajících funkci školního metodika prevence. Vyplývá ze závazné celonárodní „Strategie prim
sociálně patologických jevů MŠMT na roky 2005 – 2008“. Současně se k tomuto plnění zavázal svým
Olomoucký kraj („Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na léta 2005 – 2010“).
9. Hry IV. letní olympiády dětí a mládeže 2009

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - letní verze. V termínu od 23.6. - 28. 6. 2009
Jihočeském kraji již čtvrtá letní olympiáda za účasti 14 krajů. Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na ubyt
dopravu účastníků, odměnu trenérům a náklady spojené s přijetím medailistů hejtmanem Olomouckého kraje.

10. Krajská Bambiriáda 2009
Jedná se o dofinancování celostátní akce probíhající každoročně ve všech krajích ČR. Na této akci se pre
místních občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží.

11. Příspěvek na úhradu nákladů spojených s organizací soutěží a přehlídek
Finanční prostředky slouží k dofinancování okresních a krajských kol školních soutěží vyhlašovaných MŠMT a
mají v Olomouckém kraji již dlouholetou tradici, např. Cukrářská soutěž „O Priessnitzův dortík“, regionáln
„Nejmilejší koncert 2008“, štafetový běh „Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci“, Mistrovství světa
prezentace uměleckých prací 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 IV. letní olympiády dětí a mládeže 2009
Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na pohoštění účastníků Her IV. letní olympiády dětí a mládeže 2009, k
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
školských 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
zahraničí a ocenění mimořádných činů mládeže (např. záchrana života apod.).

2. Hry IV. letní olympiády dětí a mládeže 2009
Zahrnuje prostředky na úhradu jednotného ošacení a dresů pro účastníky Her IV. letní olympiády dětí a mláde
se koná v termínu od 23. 6. - 28. 6. 2009
3. Ocenění pedagogických pracovníků základních a středních škol v působnosti Ol.
kraje

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje na svém jednání uložil O
pravidla pro ocenění pedagogických pracovníků škol na území Olomouckého kraje a navrhnout organizační
Záměr předpokládá pořádání nejdříve okresních kol a následně celokrajského, spojeného s vyhlášením a oceně
pedagogických pracovníků škol bez rozdílu zřizovatele.
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§ 3269, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

1.
Talent Olomouckého
Finanční
prostředky ve kraje
výši cca 220 tis. Kč zahrnují finanční příspěvek na vyhlášení již 5. ročníku o
Olomouckého kraje. V rámci tohoto vyhlášení jsou oceňováni nadaní a mimořádně nadaní žáci a studenti škol
Student či žák obdrží v každé kategorii a v každém oboru jednorázově finanční odměnu v rozpětí od 1.000 podle umístění na 1. - 5. místě.

V souvislosti s tímto budou dále prostřednictvím vypracovaného klíče finančně podpořeny i školy a šk
Olomouckého kraje, kterým se umístil student či žák do 3. místa v ústředním kole, případně se účastnil mezin
Tento finanční příspěvek bude moci škola použít např. na nákup učebních pomůcek, učebních textů, případn
náklady spojené s přípravou a účastí studenta v ústředním nebo mezinárodním kole.
2. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje

Zahrnuje prostředky na proplacení nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olom
(včetně jednání výborů Zastupitelstva), Národního parlamentu dětí a mládeže a akcí souvisejících s či
Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

Příspěvky na mezinárodní výměnné pobyty, UZ 109
§ 3299, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
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 ze š
zařízení zřizovaných Olomouckým krajem do zahraničí. Dále zahrnuje úhradu nákladů spojených s organizací
výměn pro jednotlivce, skupiny dětí a mládeže ze zahraničí ve školách a školských zařízeních zřizovanýc
krajem.

Kofinancování evropských vzdělávacích programů, UZ 113
§ 3299, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Příspěvek na dofinancování evropských vzdělávacích programů

Poskytování příspěvku vyjadřuje zájem Olomouckého kraje o rozvoj mezinárodních aktivit v Olomouckém
podpora bude poskytnuta ze strany Olomouckého kraje především školám a školským zařízením zřizovaným
krajem, občanským sdružením, nadačním fondům při školách a školských zařízeních zřizovaných Olomo
Příspěvek bude poskytován zejména v případech, kdy grant získaný od příslušného poskytovatele není
celkovou realizaci projektu.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), UZ 00 112
§ 3792, pol. 5164 - Nájemné

Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého
kraje
Finanční prostředky na zajištění prostor v rámci realizace Krajské konference environmentálního vzdělávání, vý
Olomouckého kraje 2009

§ 3792, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Finančními prostředky budou realizovány činnosti vyplývající z Akčního plánu EVVO schváleného v roce 2006
finanční příspěvek na uspořádání IV. ročníku Krajské konference environmentální výchovy. Konference
koordinátory ekologické výchovy na školách, učitele biologie a pedagogy volného času. Dále budou hraz
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Finančními prostředky budou realizovány činnosti vyplývající z Akčního plánu EVVO schváleného v roce 2006
finanční příspěvek na uspořádání IV. ročníku Krajské konference environmentální výchovy. Konference
koordinátory ekologické výchovy na školách, učitele biologie a pedagogy volného času. Dále budou hraz
aktivity: 3. ročník soutěže Zelená škola Olomouckého kraje, Publikace Ekologická výchova Olomouckého kr
výstupu fotografické soutěže vyhlašované OŠMT, realizace lesní pedagogiky v Olomouckém kraji, seminářů S
a dalších školení pro pedagogické pracovníky, finanční podpora soutěží s ekologickou tematikou.

§ 3792, pol. 5175 - Pohoštění

Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na pohoštění pro účastníky Krajské konference environmentální
výchovy a osvěty Olomouckého kraje 2009.

§ 3792, pol. 5194 - Věcné dary

Zahrnuje prostředky na úhradu věcných darů pro školy na území Olomouckého kraje oceněných v rámci soutěž
Olomouckého kraje 2008/2009 a fotografické soutěže Flóra Olomouckého kraje.

§ 3792, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2009
Grantové schéma určené pro školy a školská zařízení (bez rozdílu zřizovatele) zařazená do rejstříku škol a ško
a rejstříku školských právnických osob sídlící v Olomouckém kraji.

Program podpory bude zaměřen na podporu školní environmentální výchovy např. environmentální osvě
veřejnost, zaměřené především k významným ekologickým dnům (např. Den Země, Den bez aut atd.)
problémům daného regionu, vydávání informačních materiálů s ekovýchovnou tématikou (výukové, informačn
materiály, periodika, publikace, videokazety), úpravy školních pozemků využívaných pro ekologickou výchovu a

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 a školských zařízeních
navrhuje OŠMT rozdělit předběžně finanční prostředky na rozvoj informačních technologií takto:
a) Na nákup software a licencování počítačových aplikací v rámci systémového řešení software,
b) Na zajištění připojení internetu, nákup hardware či jiného projektového zařízení, včetně multimediálních pomů

Provozní dotace soukromým školám z rozpočtu Olomouckého kraje, UZ - 102
§ 3299, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským
subjektům - právnickým osobám
Od roku 2003 podporuje Olomoucký kraj soukromé školy neinvestiční dotací - příspěvek na provoz.

Finanční příspěvky v oblasti sportu, UZ - 105
§ 3299, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením
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 individuální
Olomouckého - CISKO. Cílem tohoto projektu je podpora sportovní přípravy mladých talentovaných spo
Olomouckého kraje.
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Zahrnuje finanční podporu projektu Olomouckého krajského sdružení ČSTV nazvaného Centrum individuální
Olomouckého - CISKO. Cílem tohoto projektu je podpora sportovní přípravy mladých talentovaných spo
Olomouckého kraje.

Stipendijní řád Olomouckého kraje, UZ - 110
§ 3299, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Stipendijní řád Olomouckého kraje
Poskytnutí příspěvku žadatelů (SŠ, VOŠ, VŠ) na studijní pobyt v zahraničí.
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8 tis.Kč

jmenovaných pro konkurzní řízení na funkce
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
nizace a řízení ve školství podle druhu a typu
zástupce školských rad. Každý člen konkurzní
urzní řízení na obsazení funkce ředitele školy,
či konkurzu).

2 tis.Kč

ace mezd členů konkurzních komisí na funkce

2 tis.Kč
jubileu, kondolencí a s osobní korespondencí

5 tis.Kč

ora kooperace mezi regiony a mladými lidmi v
empů, mobility studentů a učitelů, pořádání
a lepší prezentace nabízených aktivit členové
kých regionů společenství.

34 tis.Kč

ařízení zřizovaných Olomouckým krajem.
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11 436 tis.Kč

ochrany pro školské příspěvkové organizace
ční paušální částka činí 952 991,66 Kč.

2 490 tis.Kč
202 tis.Kč

vy, příspěvek na tisk kalendářů "CESTA ZA
odborných škol Olomouckého kraje pro školní
nalýz jiných materiálů v oblasti školství.
190 tis.Kč

konkurzních řízení na funkce ředitelů škol a
ečů konkurzních řízení. Konkurzní řízení jsou
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
omisích.

120 tis.Kč
editelů škol a školských zařízení zřizovaných

140 tis.Kč

kraje na svém jednání uložil odboru školství,
pedagogických pracovníků škol na území
á pořádání nejdříve okresních kol a následně
ch pracovníků škol bez rozdílu zřizovatele.

73 tis.Kč

kraje na svém jednání uložil odboru školství,
pedagogických pracovníků škol na území
á pořádání nejdříve okresních kol a následně
ch pracovníků škol bez rozdílu zřizovatele.

400 tis.Kč

ašem kraji již několikaletou tradici.
250 tis.Kč

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

150 tis.Kč

prevence a další vzdělávání pedagogických
azné celonárodní „Strategie primární prevence
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755 tis.Kč

mínu od 23.6. - 28. 6. 2009 se uskuteční v
dky na úhradu nákladů na ubytování, stravu a
ejtmanem Olomouckého kraje.

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

150 tis.Kč
soutěží vyhlašovaných MŠMT a soutěží, které
Priessnitzův dortík“, regionální kolo soutěže
l Jiřího Vaci“, Mistrovství světa „Debatní ligy“,

96 tis.Kč
25 tis.Kč

a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

25 tis.Kč
mpiády dětí a mládeže 2009, kteří se zúčastní

46 tis.Kč
konáním pravidelných porad s řediteli škol a

590 tis.Kč
10 tis.Kč
či mimoškolním v rámci kraje, republiky či v

520 tis.Kč
IV. letní olympiády dětí a mládeže 2009, která

60 tis.Kč

kraje na svém jednání uložil OŠMT zpracovat
kraje a navrhnout organizační zajištění akce.
pojeného s vyhlášením a oceněním nejlepších
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515 tis.Kč

470 Talent
tis.Kč
na vyhlášení již 5. ročníku ocenění
dně nadaní žáci a studenti škol na území kraje.
ní odměnu v rozpětí od 1.000 - 5.000 Kč, a to

nčně podpořeny i školy a školská zařízení
kole, případně se účastnil mezinárodního kola.
můcek, učebních textů, případně si tím úhradí
kole.
45 tis.Kč

a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje
eže a akcí souvisejících s činností Rady a

450 tis.Kč
450 tis.Kč

e, skupiny dětí a mládeže ze škol a školských
nákladů spojených s organizací mezinárodních
kolských zařízeních zřizovaných Olomouckým

300 tis.Kč
300 tis.Kč

odních aktivit v Olomouckém kraji. Finanční
školským zařízením zřizovaným Olomouckým
zařízeních zřizovaných Olomouckým krajem.
slušného poskytovatele není dostatečný pro

20 tis.Kč

nvironmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

240 tis.Kč

VVO schváleného v roce 2006. Dále zahrnuje
mentální výchovy. Konference je určena pro
lného času. Dále budou hrazeny následující
Zastupitelstvo
Olomouckého
kraje 17. 12. 2008
ická výchova
Olomouckého
kraje, vyhotovení
6. -kraji,
Rozpočet
Olomouckého
kraje
2009 - návrh rozpočtu
Olomouckém
seminářů
Sdružení
Tereza
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60 tis.Kč

é konference environmentálního vzdělávání,

80 tis.Kč

kraje oceněných v rámci soutěže Zelená škola

600 tis.Kč

ouckém kraji pro rok 2009
zařazená do rejstříku škol a školských zařízení

vy např. environmentální osvětové akce pro
en Země, Den bez aut atd.) a k aktuálním
tématikou (výukové, informační a vzdělávací
ných pro ekologickou výchovu atd.

í technologie, UZ - 103
2 200 tis.Kč

školách a školských zařízeních. V roce 2009
echnologií takto:
o řešení software,
ní, včetně multimediálních pomůcek.

7 200 tis.Kč

íspěvek na provoz.

37 200 tis.Kč
35 700 tis.Kč

portu v Olomouckém kraji. .

1 500 tis.Kč
azvaného Centrum individuálních sportů kraje
vy mladých talentovaných sportovních klubů
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2 000 tis.Kč
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Odbor sociálních věcí

ORJ - 11

Mgr. Eva Machová
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

1

2

3

4

5

upravený
skutečnost k
rozpočet k
30.9.2008
30.9.2008
6

7

4349 5169

Nákup ostatních služeb

600

600

175

4339 5169

Nákup ostatních služeb

972

972

486

4399 5166

Konzultační, poradenské a právní služby

0

113

113

4399 5169

Nákup ostatních služeb

730

687

156

4399 5175

Pohoštění

0

30

18

6172 5161

Služby pošt

5

4

2

6172 5169

Nákup ostatních služeb

94

20

0

6172 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

80

0

0

6172 5194

Věcné dary
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím

20

0

0

1 350

0

0

4349 5229

Podpora organizací poskytující služby v oblasti sociálního vyloučení na rok 2008
4349 5229

407

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím

1 000

0

0

4349 5229

408

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím

1 000

0

0

4349 5221

407

Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem

0

210

210

4349 5222

407 Neinvestiční transfery občanským sdružením

0

690

690

4349 5223

407

Neinvestiční trasfery církvím a náboženským
společnostem
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
408
společnostem

0

100

100

0

100

100

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

0

615

615

0

200

200

4349 5321

408 Neinvestiční transfery obcím

0

85

85

4349 5221

409

0

59

59

4349 5222

408 Neinvestiční transfery občanským sdružením
Neinvestiční trasfery církvím a náboženským
409
společnostem
409 Neinvestiční transfery obcím

0

715

715

0

406

406

0

70

70

4349 5221
4349 5222
4349 5223

4349 5223
4349 5321

Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem

2 000
3 250
3 250
Nestátní neziskové organizace - kofinancování sociálních slubžeb
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4399 5229
4399 5221
4399 5222
4399 5223

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
405
společnostem
405

405 Neinvestiční transfery občanským sdružením
Neinvestiční trasfery církvím a náboženským
405
společnostem

5 780

260

0

0

390

390

0

2 920

2 920

0

2 210

2 210

5 780
Celkem

11 631

5 780
11 456

5 520
9 720

§ 4349, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Konzultační akce pro pěstouny

Krajský úřad je podle § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějšíc
povinen alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě odb
řešení výchovných a sociálních problémů zúčastňují pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje, konzultac
zúčastnit též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které tvoří s
domácnost. Jedná se o zajištění jednoho víkendového pobytu a realizaci dalších konzultačních akcí pro pěsto
děti, které budou probíhat v průběhu roku. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.

2. Aktivity kraje v samostatné působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí kulturní, sportovní, jiná zájmová a vzdělávací činnost dětí
Zajišťování realizace aktivit se zaměřením na sociálně-právní ochranu dětí, a to ve spolupráci s nestátními n
organizacemi a obcemi. Může se jednat o jednodenní i vícedenní aktivity jako jsou tábory a podobně. Jedná se
samostatné působnosti.
3. Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů

Krajské úřady dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zajišť
fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a těmto osobám současn
poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciáln
přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu (dále jen přípravy). Náklady představují realizaci 3 příprav pro fyz
vhodné stát se osvojiteli a jednu přípravu pro osoby vhodné stát se pěstouny. Jedná se o aktivitu v přenesené p

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

Financování projektu Rodinných pasů je realizováno z rozpočtu Olomouckého kraje na základě veřejné zakázk
pasy Olomouckého kraje na období 2009-2010“. Výběr dodavatele včetně návrhu smlouvy byl schválen ROK
č. UR/93/17/2008 ze dne 18.9.2008. Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity: propojení a zajištěn
uznatelnosti rodinných pasů u krajů, kde je realizován projekt Rodinné pasy, správu a rozšiřování databáze
rodin a poskytovatelů z Olomouckého kraje (vč. kontaktování potenciálních zájemců ze strany měst a obcí,
příspěvkových organizací, provozovatelů zařízení v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a cestovního
dobu trvání projektu, výrobu samolepek Rodinný pas s daným grafickým provedením, výrobu informačníc
oboustranným plnobarevným tiskem, výrobu drobných propagačních předmětů, výrobu reklamních letáků na
propagující Rodinný pas ve větších obcích s rozšířenou působností na území Olomouckého kraje, distribuci
pasů zapojeným rodinám v Olomouckém kraji, aktualizaci sekce internetových stránek Rodinné pasy Olomouck
rámci domény www.rodinnepasy.cz a další aktivity.
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rodin a poskytovatelů z Olomouckého kraje (vč. kontaktování potenciálních zájemců ze strany měst a obcí,
příspěvkových organizací, provozovatelů zařízení v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a cestovního
dobu trvání projektu, výrobu samolepek Rodinný pas s daným grafickým provedením, výrobu informačníc
oboustranným plnobarevným tiskem, výrobu drobných propagačních předmětů, výrobu reklamních letáků na
propagující Rodinný pas ve větších obcích s rozšířenou působností na území Olomouckého kraje, distribuci
pasů zapojeným rodinám v Olomouckém kraji, aktualizaci sekce internetových stránek Rodinné pasy Olomouck
rámci domény www.rodinnepasy.cz a další aktivity.

§ 4399, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Analýza vnímání pocitu bezpečí občanů Olomouckého kraje

„Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje na období 2009 – 2011“ byl schválen
ZOK ze dne 24.9.2008 č. UZ/24/38/2008. Uvedená částka vychází ze schváleného střednědobého materiá
klade za cíl podpůrnými prostředky zefektivnit účelové vynakládání finančních prostředků a zohledňovat do
prostředků na vnímání pocitu bezpečí občanů kraje. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

§ 4399, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Specializovaná lékařská vyšetření pro potřeby posuzování žadatelů o náhradní
rodinnou péči

V souvislosti s odborným posuzováním žadatelů pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle § 2
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyvstává potřeba vyžádání d
specializovaných lékařských vyšetření k verifikaci údajů vedoucích ke stanovení případných kontraindikací p
žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. V souladu s ustanovením § 15 odst. 10
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takto vyžádaná vyjádření hradí
který se vyšetření a vyjádření provádí. Jedná se o výkon přenesené působnosti.

2. Realizace seminářů pro sociální pracovníky

Realizace seminářů pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v těchto oblastech
právní ochrany dětí – výklady zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějšíc
oblasti domácího násilí, syndromu zanedbávaného a zneužívaného dítěte, náhradní rodinné péče a další. T
budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních setkání. Finanční prostředky budou
financování lektorů a pronájmů místností prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí re
vzdělávací akce. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.
3. Realizace seminářů (školení), workshopů pro oblast prevence sociálního
vyloučení a prevence kriminality

Uvedená částka vychází ze dvou schválených střednědobých dokumentů, které si kladou za cíl podpo
odbornosti realizátorů preventivních aktivit a dalších zúčastněných subjektů prostřednictvím cíleně kons
vzdělávacích záměrů:
a) v oblasti prevence kriminalizy se jedná o „Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckéh
období 2009 – 2011“, který byl schválen usnesením ZOK ze dne 24. 9. 2008 č. UZ/24/38/2008,
b) v oblasti sociálního vyloučení se jedná o dokument „Strategie integrace příslušníků romských komunit Olo
kraje na léta 2006-2010" (schválen usnesením ZOK č. UZ/8/32/2006 ze dne 17. 2. 2006), se zaměřením n
oblasti sociálně patologických jevů – drogy, zadluženost, exekuce, práce s klientem.

Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních setkání, workshopů,
Finanční prostředky budou použity na financování lektorů a pronájmů místností prostřednictvím fyzic
právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
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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, dáve
hmotné nouzi a příspěvku na péči) a úřadů práce v oblasti dávek státní sociální podpory. Finanční prostře
využity pro realizaci vzdělávacích akcí – předběžná kalkulace na uskutečnění jednoho semináře cca 1
Vzdělávací akce jsou nezbytné v návaznosti na četné novelizace právních předpisů, změny výkladů, které kom
aplikaci v praxi. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.
5. Střednědobé plánování a zajišťování dostupnosti informací o možnostech a
způsobech poskytování sociálních služeb

Na základě ustanovení § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je povinností kraje zajistit
informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území a rovněž zpracovat středn
rozvoje sociálních služeb. Na realizaci uvedených povinností navrhuje OSV vyčlenit finanční prostředky:

a) 250 tis. Kč je určeno na implemetaci - na aktivity související s realizací opatření Střednědobého plánu rozvoje
služeb v Olomouckém kraji na roky 2009-2010 (schválen usnesením ZOK č. UZ/24/37/2008 ze dne 24. 9. 2008)
b) 250 tis. Kč je určeno na zajištění procesu střednědobého plánování, prezentační aktivity apod.
Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
6. Náklady na psychologická vyšetření
Jedná se o náklady na psychologická vyšetření u výběrových řízení na nově jmenované ředitele příspěvkových

7. Náklady na propagaci
Jedná se o náklady spojené s podáváním inzerátů v tisku na vyhlášená výběrová řízení na ředitele přís
organizací.

§ 4399, pol. 5175 - Pohoštění

Jedná se o zajištění pohoštění členů pracovních skupin v souvislosti s implementací a realizací opatření Stře
plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2009-2010 (schválen usensením ZOK č. UZ/24/
dne 24. 9. 2008).

§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt

Úhrada za služby pošt související s odesíláním zdravotní dokumentace žadatelů o náhradní rodinn
specializovaných vyšetření, která jsou nezbytná v rámci rozhodování o zařazení žadatelů do evidence osob vh
se osvojiteli či pěstouny dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějšíc
Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Náklady spojené se soudním jednáním

V návaznosti na ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytn
nutností zajištění tlumočení a překladů občanům ČR příslušejícím k národnostní menšině, která tradičně a dlou
na území ČR, případně zajištění jiného tlumočení v rámci správního řízení v působnosti oddělení sociáln
oddělení sociálně-právní ochrany. Částka reaguje na správní řád upravující postavení příslušného orgánu
úřadu v procesu správního řízení a reagující na členství ČR v EU, podle kterého je předpokládáno i rozšíření
osob o osoby z členských zemí. Realizace znaleckých posudků o ceně movitého či nemovitého majetku při
řízení o dávkách
pomoci vkraje
hmotné
nouzi
v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hm
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Olomouckého
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2008
ve
znění
pozdějších
předpisů.
Jedná
se
o
v přenesené působnosti.
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V návaznosti na ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytn
nutností zajištění tlumočení a překladů občanům ČR příslušejícím k národnostní menšině, která tradičně a dlou
na území ČR, případně zajištění jiného tlumočení v rámci správního řízení v působnosti oddělení sociáln
oddělení sociálně-právní ochrany. Částka reaguje na správní řád upravující postavení příslušného orgánu
úřadu v procesu správního řízení a reagující na členství ČR v EU, podle kterého je předpokládáno i rozšíření
osob o osoby z členských zemí. Realizace znaleckých posudků o ceně movitého či nemovitého majetku při
řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hm
ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.
2. Ediční plán v roce 2009 – informační materiály

Uvedená částka vychází z naplňování dvou strategických dokumentů:
a) „Akční plán realizace prevence kriminality n
Olomouckého kraje na období 2009 – 2011“ (schválen usnesením ZOK č. UR/24/38/2008 ze dne 24. 9. 2008), k
klade za cíl vydáním informačních letáků podpořit informovanost veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou
preventivních aktivitách a projektech prevence kriminality v Olomouckém kraji.
b) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2009-2010
usnesením ZOK č. UZ/24/37/208 ze dne 24. 9. 2008), kdy jedním z jeho cílů je poskytování informací o sociální
službách pro poskytovatele služeb, zájemce o služby, veřejnost jako součást implementace plánu.

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

Náklady na soudní spory vzniklé s výkonem sociálně-právní ochrany a na soudní spory v oblasti dávek stá
podpory a dávek sociální péče. Jedná se o náklady spojené s výkonem přenesené působnosti. Náklady
soudních poplatků, které by vznikly v souvislosti s prohranými soudními spory v případech žalob proti rozhodnu
oddělením sociální pomoci. V současné době řeší soudy 49 soudních sporů, jejichž rozhodování příslušnými s
pokračovat i v roce 2009. Jedná se o náklady spojené s výkonem 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 2009 - oblast prevence kriminality, UZ - 407

3

1

Uvedená částka vychází ze schválených střednědobých dokumentů Olomouckého kraje, které v plánovanýc
navrhují podpořit rozvoj preventivních aktivit na území kraje prostřednictvím dotačního programu kraje, jako hla
funkčního modelu prevence kriminality v kraji. („Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomoucké
období 2009 – 2011“ schválen usnesením ZOK ze dne 24. 9. 2008 č. UZ/24/38/2008 a „Strategie prevence
Olomouckého kraje na období 2006 – 2010“ schválena usnesením ZOK ze dne 12. 12. 2005 č. UZ/7/44/2005).
aktivity v samostatné působnosti.
2. Dotační titul Podpora organizací poskytujících služby v oblasti prevence
sociálního vyloučení na rok 2009 - integrace příslušníků romských komunit, UZ
408

1

Dne 17. 2. 2006 byla Zastupitelstvem Olomouckého kraje UZ/8/32/2006 schválena Strategie integrace
romských komunit na léta 2006 – 2010. Součástí strategie je i zajištění financování integrace příslušníků
komunit na léta 2007 – 2010. Pro rok 2008 bylo navrženo vyčlenění částky 1.000 tis. Kč. Vyčlenění tét
obsaženo ve výše uvedené strategii schválené ZOK. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
3. Dotační program "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok
2009" - oblast podpory aktivit pro osob se zdravotním postižením, seniory a
aktivit v oblasti rovných příležitostí a podpory rodiny, UZ 409

1

V souvislosti s Programovým prohlášením ROK a Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro osoby se
postižením budou finanční prostředky využity na podporu akcí ve prospěch uvedených skupin osob v oblast
služeb, které přispívají ke zvýšení kvality života těchto osob, či jsou zaměřeny na podporu akcí přispívajících
osob do společnosti (tj. osob ohrožených sociálním vyloučením). Dále se jedná o podporu organizací, kter
aktivity v oblasti rodiny a rovných příležitostí. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
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Nestátní neziskové organizace - kofinancování sociálních služeb, UZ - 405
§ 4399, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným
organizacím

5

Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje nestátním neziskovým organizacím poskytujíc
služby v Olomouckém kraji zajišťovaných poskytovateli v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních sl
znění pozdějších předpisů.

Dotační program na rok 2009 vyhlášený MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sl
znění pozdějších přepisů, významně mění způsob financování sociálních služeb jejich poskytovatelům. Před
že při rozhodování ministerstva o výši požadavků na dotace poskytovatelům sociálních služeb dojde k jejich k
by mohlo mít vliv na schopnost zajištění stávajícího rozsahu a kvality sociálních služeb v kraji. Olomoucký
poskytnutím finančních prostředků umožnil tento potřebný rozsah a kvalitu sociálních služeb v kraji udržet. J
aktivitu v samostatné působnosti.
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91,67
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0,00

0
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5 780 100,00
0
0
0
5 780

100,00
12 582 108,18

550 tis.Kč
100 tis.Kč

dětí, ve znění pozdějších předpisů,
onzultací se kromě odborníků na
území kraje, konzultací se mohou
osoby, které tvoří s pěstounem
ltačních akcí pro pěstouny a jejich

50 tis.Kč
olupráci s nestátními neziskovými
y a podobně. Jedná se o aktivity v

400 tis.Kč

dějších předpisů, zajišťují přípravy
ěmto osobám současně poskytují
é péče včetně speciální přípravy k
ealizaci 3 příprav pro fyzické osoby
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základě veřejné zakázky „Rodinné
uvy byl schválen ROK usnesením
ty: propojení a zajištění vzájemné
rozšiřování databáze zapojených
e strany měst a obcí, resp. jejich
ých aktivit a cestovního ruchu) po
m, výrobu informačních letáků s
u reklamních letáků na billboardy
uckého kraje, distribuci Rodinných
Rodinné pasy Olomouckého kraje v
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0 tis.Kč

9 – 2011“ byl schválen usnesením
střednědobého materiálu, který si
edků a zohledňovat dopad těchto
sobnosti.

780 tis.Kč
10 tis.Kč

ěstounské péče dle § 27 zákona č.
vá potřeba vyžádání doplňujících
dných kontraindikací pro zařazení
anovením § 15 odst. 10 zákona č.
žádaná vyjádření hradí orgán, pro

50 tis.Kč
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006), se zaměřením na aktivity v

h setkání, workshopů, seminářů.
prostřednictvím fyzických nebo
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150 tis.Kč

avotně postižené, dávek pomoci v
pory. Finanční prostředky budou
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008 ze dne 24. 9. 2008)
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300 tis.Kč
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5 780 tis.Kč

organizacím poskytujícím sociální
06 Sb., o sociálních službách, ve
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Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ - 12

Ing. Zdeněk Kocourek
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích
2212

6313

Investiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

2212

6315

Investiční transfery vybraným podnikatelským
subjektům ve vlastnictví státu

2212

6341

2212

6351

2212

5331

2212

5321

2212

5215

6 000

0

0

606

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

0

2 163

0

2 486

0

390

608 Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery vybraným
608
podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu

0

54

0

301

6 000

6 000

Dopravní obslužnost - autobusová
2221

5193

601 Výdaje na dopravní obslužnost

274 100

288 900

2221

5193

602 Výdaje na dopravní obslužnost

20 500

20 500

2221

5193

603 Výdaje na dopravní obslužnost

2 500

2 500

2221

5193

606 Výdaje na dopravní obslužnost

470

470

2221

5193

Výdaje na dopravní obslužnost

400

400

297 970

312 770

Dopravní obslužnost - drážní
2242
2242
2242

5193
5193
5193

325 000
13 500
1 860

604 Výdaje na dopravní obslužnost
607 Výdaje na dopravní obslužnost
Výdaje na dopravní obslužnost

340 360

325 700
13 500
1 686
340 886

Podpora výstavby cyklostezek
2219

6341

0

605 Investiční transfery obcím

0
2223
2223
2223
2299
2299

5166
5169
5192
5166
5169

Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
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6172

5164

0

15

647 050

662 376

Nájemné

Celkem

Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích - UZ 608
§ 2212, pol. 6315 - Investiční transfery vybraným podnikatelským
subjektům ve vlastnictví státu

Příspěvek na realizaci bezpečnostních prvků na silnicích II. a III. třídy v obcích, pro zvýšení bezpečnosti p
spolupráci s obcemi i na podporu zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech na silnicích I., II. a III. třídy, náv
být schválen v ZOK - program podpory od roku 2006. Na realizaci bezpečnostních prvků na silnicích bylo p
rozpočtováno celkem 9 mil. Kč. Celková částka na rok 2009 je navýšena o finanční prostředky potřebné
zabezpečení železničního přejezdu v Prostějově, na jehož přípravu kraj přispěl již v roce 2008 částkou ve výši 4

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 závazku ve
základní dopravní obslužnost území kraje. Úhrada prokazatelné ztráty ZDO vyplývá ze zákona č. 111/1994 S
pozdějších předpisů. Částka ve výši schváleného rozpočtu na úhradu prokazatelné ztráty pro rok 2009 je
předpokládanou inflaci a nárůst mzdových prostředků (cca 3% = 297 567 tis. Kč). Dále je potřeba pokrýt mezir
tržeb u zaintegrovaných dopravců (odhad dopadu IDS 10 700 tis. Kč).
2. Dopravní obslužnost - autobusová doprava - žákovské jízdné, UZ - 602

Úhrada ztráty z poskytnutého zlevněného žákovského jízdného dopravcům, kteří mají uzavřenou smlouvu
veřejné služby na úhradu této ztráty. Úhrada vyplývá z metodického pokynu MD pro zavedení žákovského
Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě. Částka
schválených ztrát roku 2008 a vychází ze skutečného nárůstu 1 - 6/2008.
3. Dopravní obslužnost - autobusová doprava - objížďky, UZ - 603

Ztráty, které vzniknou dopravcům v linkové osobní dopravě vlivem uzavírek a nařízených objížděk. Týká se do
mají uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby a na základě těchto smluv mají ze zákona č. 111/1994 S
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nárok na úhradu prokazatelné ztráty, která jim vznikne v rozsahu dle
případě nepokrytí nákladů na objízdné trasy a uzavírky související s VLD je nutno tuto částku zahrnout ja
realizovaných staveb již v zadávacích řízeních.
4. Dopravní obslužnost - autobusová doprava - IDSOK, UZ - 606
a. Úhrada protarifovacích ztrát na území okresu Prostějov

Úhrada ztrát, které vznikají začleněním jednotlivých dopravců do systému IDSOK na území okresu Prostějov (
započaté integrace veřejné dopravy v Olomouckém kraji). Začlenění území a aplikace principů IDS budou prov
části oblasti Prostějovska (jedná se o oblast Němčicka a celého navazujícího jihu prostějovského okresu)
"Projektu optimalizace veřejné dopravy v regionu Prostějov" s těmito dopravci: FTL, AUTODOPRAVA Stud
podnik služeb Brodek u Prostějova. Odhadovaná výše nákladů na položce plyne ze "Studie veřejné dopravy v O
kraji ve vazbě na IDS".
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b. Úhrada protarifovacích ztrát v zóně 41 Prostějov
Jedná se o úhradu protarifovací ztráty vzniklé dopravci FTL (provoz MHD),který zónu 41 obsluhuje. Ztráta FT
MHD vzniká začleněním dalších dopravců do IDSOK, kteří do zóny 41 vjíždí.

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 - podl
266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě
drážní dopravě. Vychází se z předpokládané míry inflace ve výši cca 3 % týkající se dopravců ČD, a.s. a Veol
Morava a.s. (Železnice Desná - dle projednaného odborného odhadu činí prokazatelná ztráta na rok 2009 čá
tis. Kč).
2. Dopravní obslužnost - drážní doprava - žákovské jízdné, UZ - 607

Finanční prostředky na úhradu ztrát z poskytnutého zlevněného žákovského jízdného dopravcům v drážní do
mají uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby na úhradu této ztráty. Úhrada vyplývá z metodického pok
zavedení žákovského jízdného a vyhlášky č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní dopravě
znění. Odhad vychází i ze sledované skutečnosti 1 - 6/2008.

3. Dopravní obslužnost - drážní doprava - IDSOK
a. Úhrada protarifovacích ztrát ČD
Ztráta vzniká začleněním tratí 290+275 do IDSOK a uplatněním tarifu IDSOK na místo kilometrického tarifu dop

b. Úhrada protarifovacích ztrát DPMO
Jedná se o úhradu protarifovací ztráty vzniklé dopravci DPMO, který zónu 71 obsluhuje. Ztráta vzniká začleněn
které ústí do zóny 71 do IDSOK.

Příspěvek obcím na podporu výstavby cyklostezek, UZ - 605
§ 2219, pol. 6341 - Investiční dotace obcím

Příspěvek Olomouckého kraje obcím na podporu výstavby cyklostezek, projekt podpory obcím musí být sch
program podpory od roku 2004. V roce 2008 kraj neposkytl žádný příspěvek, obce čerpaly dotaci v rámci ROP

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

Zpracování bezpečnostních auditů na posouzení nebezpečných a kolizních míst na silnicích v majetku Olomou
a v 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 z
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) na pozemních komunikacích. Olomoucký kraj pro
krajské koordinační komise BESIP zajišťuje organizaci výchovných akcí pro děti a dospělé, přípravu instrukto
výchovy, přispívá na údržbu 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
silničního hospodářství.
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§ 2299, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Aktualizace koncepce rozvoje silniční sítě
Aktualizace koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje do roku 2010 - dle výsledků hlukového
silnic II. a III. třídy.
2. Zpracování prováděcího projektu metodiky dělení tržeb v zóně 71.

Jedná se o zpracování metodiky dělby tržeb v zóně 71 ve vazbě na integraci tratě 290 a 275. Tato me
zpracovaná tak, aby systém byl otevřen pro vstup dalších dopravců. Cena byla odhadnuta na základě
konzultace s odbornými firmami.
3. Provedení a zpracování sčítání cestujících v zóně 71

Jedná se o provedení kompletního sčítání cestujících v zóně 71 na základě připravované metodiky pro dělení tr
je připravováno v souvislosti s integrací tratí 290+275 do IDSOK v zóně 71. Na základě tohoto sčítání a me
tržeb bude probíhat převod tržeb mezi dopravci. Sčítání bude provedeno po integraci tratí 290 a 275 do IDSOK.
4. Generel dopravní obsluhy pro území kraje (možno do koncepcí)

Generel veřejné dopravy Olomouckého kraje bude zpracován za účelem prohloubení, upřesnění a rozvinutí d
řešení koncepce veřejné dopravy v návaznosti na rozvoj Integrovaného dopravního systému a ve vazbě
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. Hlavním cílem je předložit taková řešení, která budou vytvářet po
optimální a trvale udržitelný poměr individuální automobilové dopravy a veřejné dopravy v daném území p
přiměřené dopravní obslužnosti. Generel bude zpracován v souladu s připravovanou změnou legislativy v ob
dopravy (připravovaný zákon o veřejné dopravě). Bude sloužit především jako podklad pro vypsání výběrový
zajištění dopravní obslužnosti kraje a pro zpracování dílčích projektových dokumentací, které budou již kon
jednotlivé oblasti Olomouckého kraje s ohledem na jejich specifický charakter.

5. Konzultační a poradenská činnost
Jedná se o poradenskou činnost v rámci podpory dalšího rozvoje IDSOK. Zadávací projekt na zavedení čip
Metodika sčítání cestujících v zóně MHD 61 - Hranice a v zóně MHD 41 - Prostějov.
6. Znalecké posudky

Vypracování znaleckých posudků – ODSH je podle zákona o krajích odvolacím orgánem ve všech r
přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V ojedinělých závažných problémech je nutné
znaleckých posudků soudním znalcem z oboru silniční dopravy na mechanizmus a vznik dopravní nehody při
míry zavinění v přímé souvislosti se spácháním přestupku.

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

Propagační materiály k integraci jižní části okresu Prostějov, informační materiály k dalším spádovým oblas
Prostějov, propagační materiály k integraci trati 290 a 275.
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ORJ - 12

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2008
na rok 2009
7

8

9=8/5

0

0

400

10 000

1 246

0

0

0

390

0

54

0

301

0

2 391

%

166,67

10 000

199 120

304 347 111,04

11 823

20 500 100,00

109

2 500 100,00

0

470 100,00
0

0
211 052

110,02

327 817

243 577
7 187
0
250 764

337 500 103,85
14 200 105,19
1 900 102,15
103,89
353 600

0
0

0,00

12 000
12 000

0
0
36
0
0

100
750
250
4 250
230

100,00
100,00
125,00
275,97
176,92
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0
464 243

0
708 997 109,57

10 000 tis.Kč

bcích, pro zvýšení bezpečnosti provozu a ve
ch na silnicích I., II. a III. třídy, návrh akcí musí
nostních prvků na silnicích bylo pro rok 2008
a o finanční prostředky potřebné na realizaci
pěl již v roce 2008 částkou ve výši 400 tis. Kč.

327 817 tis.Kč
304 347 tis.Kč

na základě smlouvy o závazku veřejné služby
vyplývá ze zákona č. 111/1994 Sb., ve znění
kazatelné ztráty pro rok 2009 je povýšena o
. Kč). Dále je potřeba pokrýt meziroční propad
20 500 tis.Kč

m, kteří mají uzavřenou smlouvu o závazku
nu MD pro zavedení žákovského jízdného a
e veřejné linkové dopravě. Částka vychází ze
2 500 tis.Kč

a nařízených objížděk. Týká se dopravců, kteří
uv mají ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
y, která jim vznikne v rozsahu dle smlouvy. V
D je nutno tuto částku zahrnout jako investici

470 tis.Kč
270 tis.Kč

SOK na území okresu Prostějov (pokračování
aplikace principů IDS budou provedeny v jižní
cího jihu prostějovského okresu) na základě
avci: FTL, AUTODOPRAVA Studený, Obecní
yne ze "Studie veřejné dopravy v Olomouckém
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200 tis.Kč
který zónu 41 obsluhuje. Ztráta FTL v provozu

353 600 tis.Kč
337 500 tis.Kč

sti v drážní osobní dopravě - podle zákona č.
1/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné
kající se dopravců ČD, a.s. a Veolia Transport
rokazatelná ztráta na rok 2009 částku 15 500
14 200 tis.Kč

o jízdného dopravcům v drážní dopravě, kteří
hrada vyplývá z metodického pokynu MD pro
é ztrátě ve veřejné drážní dopravě, v platném
1 900 tis.Kč
1 700 tis.Kč
na místo kilometrického tarifu dopravce.

200 tis.Kč
1 obsluhuje. Ztráta vzniká začleněním tratí ČD,

12 000 tis.Kč

jekt podpory obcím musí být schválen ZOK obce čerpaly dotaci v rámci ROP.

100 tis.Kč

míst na silnicích v majetku Olomouckého kraje
ečnosti silničního provozu (NSBSP).

750 tis.Kč

ovozu (BESIP - činnost vyplývá ze zákona č.
omunikacích. Olomoucký kraj prostřednictvím
o děti a dospělé, přípravu instruktorů dopravní

250 tis.Kč

řadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a
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4 250 tis.Kč

650 tis.Kč
oku 2010 - dle výsledků hlukového posouzení

550 tis.Kč

egraci tratě 290 a 275. Tato metodika bude
Cena byla odhadnuta na základě předběžné

800 tis.Kč

připravované metodiky pro dělení tržeb. Sčítání
1. Na základě tohoto sčítání a metodiky dělby
ntegraci tratí 290 a 275 do IDSOK.
1 800 tis.Kč

ohloubení, upřesnění a rozvinutí dosavadního
dopravního systému a ve vazbě na zajištění
á řešení, která budou vytvářet podmínky pro
eřejné dopravy v daném území při zachování
avovanou změnou legislativy v oblasti veřejné
ako podklad pro vypsání výběrových řízení na
dokumentací, které budou již konkrétně řešit
.

400 tis.Kč
Zadávací projekt na zavedení čipových karet.
stějov.
50 tis.Kč

odvolacím orgánem ve všech rozhodnutí o
h závažných problémech je nutné vyhotovení
zmus a vznik dopravní nehody při posuzování

230 tis.Kč

ateriály k dalším spádovým oblastem okresu
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Odbor kultury a památkové péče
PhDr. Jindřich Garčic
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

3319

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

3319

5169

Nákup ostatních služeb

80

80

182

782

334

334

1 532

1 532

334

334

Příspěvky divadlům a filharmoniím
3311

5213

3311

5321

Neinvestiční transfery nefinančním
200 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám
200 Neinvestiční transfery obcím

3311

5321

200 Neinvestiční transfery obcím

2 200

2 200

Neinvestiční dotace pro knihovny - regionální funkce knihoven
3314

5321

204 Neinvestiční transfery obcím

10 200
10 200

9 288
9 288

Podpora kultury a památkové péče
3319,
3312,
3322

5493

209

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím
fyzickým osobám

3322

5224

209

3312,
3319

5221

209

3322,3
319,33
12,331
1

5213

Neinvestiční transfery nefinančním
209 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

3315

5339

209

3319,3
312,33
11,
3322

5321

209 Neinvestiční transfery obcím

3319,
3312

5212

209

3319,3
312,33
11,
3322

5222

209 Neinvestiční transfery občanským sdružením

3312

5229

209

32 500

1 708

Neinvestiční transfery politickým stranám a
hnutím

0

45

Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem

0

150

0

3 986

0

550

0

11 289

0

1 670

0

5 145

0

450

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým
organizacím

Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím
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3312,
3322

5223

209

Neinvestiční transfery církvím a náboženským
společnostem

0
32 500

3319

5493

3315

5339

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím
fyzickým osobám
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým
16
organizacím*

Celkem

9 382
34 375

600

0

27 182

28 813

72 944

75 538

* Procentní nárůst je počítán jako sloupec 9 (návrh Rady Olomouckého kraje na rok 2009) / sloupec 6 (upravený rozpočet k 30.9.2008)

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

Jedná se možné náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, které bude případně nutné si vyž
správních řízení a v rámci řízení odvolacích (převážně v oblasti památkové péče). Z rozpočtu této položky
uhradit v roce 2009 výdaje související s aktualizací Koncepce kultury a památkové péče, kterou schválilo Z
Olomouckého kraje v roce 2003.

§ 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
Povinnost zajišťovat metodickou činnost v oblasti kultury vyplývá především z ustanovení § 1, odst. 3 a § 14, od
č. 129/2000 Sb., o krajích. Požadovaná finanční částka bude použita na úhradu činnosti lektorů a vypracování
materiálů. Metodická činnost bude výrazně zaměřena na problematiku možnosti získat pro akce v obla
památkové péče zdroje z fondu EU.
2. Inzerce
Tato částka je stanovena pro financování výběrových řízení, které jsou plánovány v roce 2009.
3. Ceny Olomouckého kraje

V rámci této položky budou financovány náklady spojené se zajištěním organizace slavnostního předání Cen O
kraje za oblast kultury za rok 2008 v souladu s pravidly schválenými v ZOK dne 10.9.2007 dle us
č.UZ/17/28/2007. V roce 2008 byla na stejný účel použita částka ve výši 600 tis. Kč.

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
subjektů, které působí v Olomouckém kraji a nejsou zřizovány Olomouckým krajem, avšak mají regionáln
Přiznání dotace na podporu regionální činnosti z prostředků kraje je jednou z podmínek pro to, aby se divadla
mohly ucházet i o dotaci z Programu podpory divadel a profesionálních hudebních souborů vypisovaného M
kultury ČR.

Neinvestiční dotace pro knihovny - regionální funkce knihoven - UZ 204
§ 3314, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím
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Podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) plní a koordinuje krajská knihovna regionální funkce vybranýc
kraji. V Olomouckém kraji zajišťuje plnění regionálních funkcí Vědecká knihovna v Olomouci, a to prostředn
pověřených knihoven (Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). T
smluvně zajišťují 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 2009 je plánováno poskytování dotací z Programu podpory kultury a památkové péče obdobně jako tom
2008 (dle usnesení ZOK č. UZ/22/30/2008 ze dne 21.4.2008). V rámci tohoto souhrnného programu budou
dotace na program Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji, dotace na program Obnova staveb drobné
místního významu v Olomouckém kraji a na program Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji.

§ 3315, pol. 5339 - Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím, UZ 16

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

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2008
na rok 2009
7

8

%
9=8/5

0

130 162,50

637

739 406,04

334

334 100,00

1 532

1 532 100,00

334

334 100,00
100,00

2 200

2 200
6 954

10 250 100,49
100,49
10 250

154

32 500 100,00

6 954

0

0

150

0

3 086

0

550

0

6 793

0

1 650

0

5 100

0

450

0
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1 085
19 018

0
100,00

32 500
0

0

20 386

30 542 106,00

49 195

76 361 104,68

upec 6 (upravený rozpočet k 30.9.2008)

130 tis.Kč

eré bude případně nutné si vyžádat v rámci
péče). Z rozpočtu této položky je plánováno
mátkové péče, kterou schválilo Zastupitelstvo

739 tis.Kč
64 tis.Kč

ý úřad výkon státní památkové péče v kraji.
ustanovení § 1, odst. 3 a § 14, odst. 2 zákona
du činnosti lektorů a vypracování metodických
možnosti získat pro akce v oblasti kultury a

75 tis.Kč

ány v roce 2009.
600 tis.Kč

izace slavnostního předání Cen Olomouckého
v ZOK dne 10.9.2007 dle usnesení ZOK
s. Kč.

ým subjektům 334 tis.Kč
1 532 tis.Kč
334 tis.Kč

uckého kraje" je také podpora významných
ým krajem, avšak mají regionální působnost.
podmínek pro to, aby se divadla a filharmonie
debních souborů vypisovaného Ministerstvem

10 250 tis.Kč
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hovna regionální funkce vybraných knihoven v
ovna v Olomouci, a to prostřednictvím sedmi
rostějov, Přerov a Šumperk). Tyto knihovny
kraji.

yzickým osobám

32 500 tis.Kč

amátkové péče obdobně jako tomu bylo v roce
oto souhrnného programu budou poskytovány
a program Obnova staveb drobné architektury
vit v Olomouckém kraji.

anizacím, UZ 16

30 542 tis.Kč

isterstvu kultury ČR se předávající Olomoucký
očínaje rokem 2007 až do případné změny v
finanční hodnoty vybilancované do daňových
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Odbor zdravotnictví
doc.MUDr. Václav Rýznar, CSc., MBA
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

1

2

3

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

4

5

6

Lékařská služba první pomoci
3513

5169

252 Nákup ostatních služeb , UZ 252

3 886

4 585

3513

5169

256 Nákup ostatních služeb , UZ 252

0

258

3 886

4 843

Provoz záchytné stanice
3522

5169

6 000

253 Nákup ostatních služeb, UZ 253

6 000
3532

5169

Nákup ostatních služeb , UZ 252

6 000
6 000

0

0

2 500

2 090

Financování protidrogové prevence
3541

5222

254 Neivestiční transfery občanským sdružením, UZ 254

2 500

2 090
168

168

168

168

Konzultační, poradenské a právní služby

210

210

5169

Nákup ostatních služeb

680

36

6172

5161

Služby pošt

10

10

6172

5169

Nákup ostatních služeb

50

150

13 672

13 675

3544

5311

3544

5339

3599

5166

3599

255 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým
255
organizacím, UZ

Celkem

§ 3513, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb , UZ 252
1. Dětská LSPP při Nemocnici Hranice, a.s.
2. Dětská a dospělá LSPP při Středomoravské nemoscniční a.s. - odštěpný závod Šternberk
3. Dětská a dospělá LSPP při Středomoravské nemoscniční a.s. - odštěpný závod Přerov
4. Dětská a dospělá LSPP při Středomoravské nemoscniční a.s. - odštěpný závod Prostějov

§ 3513, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb , UZ 256
Zubní LSPP pro šumpersko a jesenicko

§ 3522, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb, UZ 253
Provoz záchytné stanice při Vojenské nemocnici Olomouc

(Provoz záchytná stanice byl do 30.6.2007 hrazen jako součást příspěvku na provoz příspěvkové organizace
Šternberk. Ta byla k 30.6.2007 zrušena a provoz záchytné stanice je hrazen na základě uzavřené smlouvy.)
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§ 3532, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Lékárenská pohotovost na vánoce 2008

Financování protidrogové prevence
§ 3541, pol. 5222 - Neivestiční transfery občanským sdružením, UZ 254
Dotace na financování protidrogové prevence

§ 3544, pol. 5339 - Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím, UZ 255
Program Zdraví 21 pro všechny ve 21. století (World Health Organization)

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

§ 3599, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Úhrada nákladů za kalmetizaci
2. Úhrada nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv

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

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Inzerce, výběrová řízení
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ORJ - 14

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2008
na rok 2009
7

8

3 533

9=8/5

4 761 122,52
344

117
3 650

131,37

5 105
5 700

4 671
4 671

30

25
2 090
2 500
0
168
0

95,00
95,00

5 700

2 090

%

2 500 100,00
100,00
0
850 505,95
100

47,62

0

680 100,00
10 100,00

2

50 100,00

10 633

15 025 109,90

27

4 761 tis.Kč

ávod Šternberk
ávod Přerov
ávod Prostějov

333 tis.Kč
1 500 tis.Kč
1 452 tis.Kč
1 476 tis.Kč

344 tis.Kč
344 tis.Kč

5 700 tis.Kč

na provoz příspěvkové organizace Nemocnice
na základě uzavřené smlouvy.)
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30 tis.Kč
30 tis.Kč

254

2 500 tis.Kč

anizacím, UZ 255

850 tis.Kč

100 tis.Kč
680 tis.Kč
400 tis.Kč
280 tis.Kč

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

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

6172

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Celkem

50

20

0

0

50

20

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

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

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

Jedná se zejména o poskytnuté náhrady za náklady soudního řízení. K rozsudkům soudů vzniklých v ří
přezkumy dle Soudního řádu správního). Stanovené dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., s
správního.
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ORJ - 15

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2008
na rok 2009
7

8

%
9=8/5

0

20

0

20

0

40

40,00
80,00

20 tis.Kč

udků. Převážně se bude jednat o služby, které
váděním správního řízení v oblasti regulace

20 tis.Kč

rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní
dst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu
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Útvar interního auditu
Ing. Jan Zahradníček
vedoucí odboru

Správce:

§

pol.

UZ

Název položky

schválený
rozpočet
2008

upravený
rozpočet k
30.9.2008

1

2

3

4

5

6

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

Celkem

50

0

50

0

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

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

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2008
na rok 2009
7

8

%
9=8/5

0

20

40,00

0

20

40,00

20 tis.Kč

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