3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2004
Požadavky odboru (kanceláří) na výdaje Olomouckého kraje v roce 2004

PROJEKTY
v tis. Kč
Odbor (kancelář)

ORJ

částka

Kancelář hejtmana

02

2 000

Odbor informatiky

06

11 668

Odbor strategického rozvoje kraje

08

35 250

Odbor životního prostředí a zemědělství

09

1 400

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

10

550

Odbor sociálních věcí

11

18 400

Odbor dopravy a silničního hospodářství

12

2 000

Odbor kultury a památkové péče

13

1 300

Odbor zdravotnictví

14

35 660

Celkem
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PROJEKTY
Kancelář hejtmana
1. Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí

ORJ - 02
2 000 tis.Kč

Prostředky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami pořární ochrany, kdy krj
přispívá obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - v souladu
se schválenými pravidly ROK dne 2.10.2003 (§27 odst. 3 písm.b zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně).

Kancelář hejtmana

2 000 tis.Kč
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PROJEKTY
Odbor informatiky

ORJ - 06

1. Informatizace úřadu

11 668 tis.Kč

osvědčený softwarový produkt, který již přes deset let získává nejlepší hodnocení ze stran
nezávislých analytiků a zákazníků; de facto standard
sjednocení datové základny, centrální správa datových aktiv a jednotné podklady pro řízení
včetně moderních nástrojů reportingu, samozřejmým důsledkem je podstatné urychlení
komunikace uvnitř Krajského úřadu (vyplývá ze sjednocených procesů a dat, ale také z nově
nastavených procesů v rámci implementace)
o eliminace duplicit při vkládání dat
o jednotné výsledky z různých komponent systému (jeden zdroj pravdy)
možnost pružné reakce systému na změny v řízení Krajského úřadu, na změny organizační
struktury nebo realizace činností – systém disponuje kvalitními nástroji customizace
možnost podrobného sledování nákladů na zvolených úrovních
možnost jednotným způsobem plánovat a sledovat rozpočet
silné zázemí konzultantů s profesionálním přístupem a s bohatými zkušenostmi
dlouhodobé partnerství podložené silným a perspektivním postavením společnosti SAP
v České republice
intenzivní vývoj nových verzí a produktů, podložený celosvětově kapacitou více než 10.000
vývojářů v SAP
osvědčenou metodikou implementace ASAP, přinášející rychlý postup implementace,
zabraňující improvizaci či zacyklení postupů a následně zajišťující plynulý přechod na vyšší verze
mySAP ERP
trvalou podporu při legislativních změnách
snadný a plynulý přechod na legislativní normy EU
spolehlivé a bezpečné řešení - aplikace progresivních bezpečnostních standardů, prověřená
víceúrovňová ochrana dat, bezpečnostní architektura pro provoz na Internetu (spolupráce s
partnery), stabilita řešení nezávislá na počtu uživatelů
uživatelsky „přívětivé“ řešení - neomezuje uživatele z hlediska místa práce a koncového
zařízení, intuitivní pracovní prostředí – tato vlastnost se ještě výrazně zvyšuje při využití
portálové architektury
Jednotná datová báze umožní levnější a efektivnější informatizaci v oblasti
správy krajského úřadu
komunikace krajského úřadu s obcemi a ministerstvy
komunikaci krajského úřadu s veřejností
efektivity práce

Tato kalkulace vychází z koncepčního návrhu informatizace Krajského úřadu Olomouckého kraje
na období roku 2004 – 2006 (viz příloha), který zpracovává pokrytí funkčností v oblasti agend
zpracovávaných Krajským úřadem – využity jsou přitom dostupné závěry analýzy činností a dat.
V návrhu se jedná o standardní komponenty IS SAP a integrované komplexní datové báze i
modifikované komponenty, připravené pro zajištění funkcionality agend jednotlivých odborů. Je
přitom zajištěna možnost napojení na stávající implementované nebo plánované subsystémy
(document management systém, spisová služba, GIS).
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Odbor informatiky celkem
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PROJEKTY
Odbor strategického rozvoje kraje

ORJ - 08

1. Plnění Akčního plánu Programu rozvoje CR – strategická oblast Rozvoj
lidských zdrojů – projekt č. 13,14,15
200 tis.Kč
Zpracování Analýzy vzdělávacích/rozvojových potřeb pro pracovníky cestovního ruch ve veřejném
sektoru vč. zmapování aktuální nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky a podnikatele
v CR v Olomouckém kraji.

2. Plnění Akčního plánu Programu rozvoje CR–strategická oblast
Marketing a marketingová komunikace – projekt č. 20

100 tis.Kč

Zpracování Návrhu grafického manuálu jednotného komunikačního stylu prezentace cestovního
ruchu Olomouckého kraje. Grafický manuál bude využíván subjekty v cestovním ruchu za účelem
vzniku jednotného grafického stylu napomáhajícího vytvoření společného image Olomouckého
kraje na trhu cestovního ruchu. Vytvořený grafický manuál přispěje ke zlepšení orientace turistů a
k jednoznačné identifikaci aktivit cestovního ruchu spojených s Olomouckým krajem.

3.Uplatnění projektů v rámci opatření SROP
a) Plnění Akčního plánu Programu rozvoje CR–strategická oblast
Produktová nabídka–projekt č. 7
1 400 tis.Kč
( Nabídka produktů-produktových balíčků-cestovního ruchu dle relevantních cílových skupin )
Marketing a marketingová komunikace – projekt č.21
( Příprava a realizace plánu propagace a prezentace turistického potenciálu Olomouckého kraje )
Budeme uplatňovat v rámci SROP- priorita 4, případně z podprogramu Státního programu
podpory CR MMR ČR
Propagační publikace
a) aktualizace turistického produktu TOP 10 Střední Morava – Haná
570 tis.Kč
(publikace v jazykové mutaci Č,A,N) vč. zpracování nové mutace v polštině, náklad 12.000 ks
b) zhotovení turistického produktu TOP 10 Jeseníky s podhůřím
(publikace v jazykové mutaci Č,A,N,P), náklad 12.000 ks

830 tis.Kč

Nutné k zajištění prezentace Olomouckého kraje na veletrzích a výstavách a dalších akcích
podporujících cestovní ruch
b) Produktová nabídka CR – projekt č.6
2 000 tis.Kč
Motivační systém pro vytváření produktů a produktových balíčků cestovního ruchu)
c) Marketing a marketingová komunikace – projekt č. 24
1 000 tis.Kč
(Příprava a realizace motivačního systému pro cestovní kanceláře a touroperátory, zabývajícími
se příjezdovým cestovním ruchem do Olomouckého kraje)
Budeme se snažit uplatnit v rámci SROP 4.2. – Infrastruktura cestovního ruchu, případně OPOK
2004. (Bude upřesněno po dopracování SROP).
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d) Kvalita služeb - projekt č. 10
1 000 tis.Kč
Zkvalitnění služeb informačních center cestou zajištění síťové spolupráce a podporou rozšíření
základních standardů TIC Olomouckého kraje
e) Plnění Akčního plánu Programu rozvoje CR – strategická oblast
Organizace CR – projekt č. 26
700 tis. Kč
Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) Olomouckého kraje ( DM )

V návaznosti na zpracování PRCR (Programu rozvoje cestovního ruchu) Olomouckého kraje je
nutno zřídit v našem kraji destinační management pro realizaci jeho výstupů v rámci Akčního
plánu. Zajistit vytvoření destinačního managementu je jedním z prioritních dílčích cílů pro rok
2004 zpracovaného Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje (PRCR). Dobře
fungující destinační management umožní výrazný rozvoj cestovního ruchu v kraji a zdárnou
implementaci přijatého PRCR.Vzhledem k rozsahu úkolů, vyplývajících z navrženého Akčního
plánu PRCR, je úspěšná realizace celého programu závislá na jeho vytvoření.

Destinačním managementem se rozumí systém řízení aktivit cestovního ruchu, jehož posláním je
profesionalizace řízení a organizace sektoru cestovního ruchu v daném turistickém regionu
(destinaci).Tento řídící prvek by zajišťoval komplexní servis pro rozvoj cestovního ruchu ve vztahu
k obcím i podnikatelské sféře. Ve spolupráci s krajem by se podílel na koordinaci všech aktivit
v oblasti CR. Měl by být zodpovědný za tvorbu turistických produktů (zahrnujících soubor služeb –
ubytování, stravování, program pobytu orientovaný dle zájmu jednotlivých skupin turistů,
informační servis o historii regionu, životu místních obyvatel a dalších dostupných zajímavostech
vč. možnosti využití volného času ve večerních hodinách a v případě špatného počasí) tzv.
balíčků služeb pro turisty vč. jejich realizace a umístění na trhu. Destinační management by měl
tyto balíčky služby nejen tvořit a nabízet ( ve spolupráci s odd. CR), ale i prodávat, což krajský
úřad nemůže. Měl by zabezpečovat marketingové aktivity na komerční bázi (např. prezentace
regionu formou zábavné show v nákupním centru, zajištění regionální gastronomické show
s přehlídkou krajových specialit apod.).
Měl by investovat do projektů, které budou návratné a to jak pro veřejnou správu v podobě
daňových výnosů, tak pro podnikatelskou sféru přímým ziskem, který jim vrátí jejich vlastní podíl
na projektu (např. tvorba katalogu ubytovatelů ).Dále by měl investovat i do projektů, o které už
soukromé cestovní kanceláře nemají zájem, protože vesměs podporují pouze projekty, které
přináší co nejrychlejší a nejvyšší zisk.Proto se tento destinační management musí podpořit i
z veřejných prostředků, neboť návratnost některých projektů nebude tak veliká, aby to bylo pro
soukromý sektor komerčně zajímavé. V neposlední řadě by se zabýval analýzou statistických
informací z oblasti cestovního ruchu, na základě kterých by vytvářel i předpoklady pro optimální
využití potenciálu cestovního ruchu v kraji a urychlení jeho rozvoje na bázi vytvoření synergického
efektu v odvětví, charakteristickém participací velkého počtu subjektů z veřejného, soukromého a
neziskového sektoru.
V PRCR navrženo řešení projektů formou grantových programů. Bude nárokováno v rámci SROP
4.1. – Služby pro cestovní ruch – dle možností v jednom souhrnném grantovém schématu dle
pokynů ŘO SROP, případně v rámci opatření OPOK 2004.
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4. Plnění Akčního plánu Programu rozvoje CR - strategická oblast Rozvoj
lidských zdrojů – projekt č. 13,14,15
50 tis.Kč
Pracovní semináře ve spolupráci s ČCCR pro pracovníky z oblasti cestovního ruchu
podnikatele, pracovníky IC, zástupce veřejné správy (Návrh témat seminářů : Muzea a turistický
program pro cestovní kanceláře,Podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, Turistické produkty
apod.)
5. Plnění Akčního plánu Programu rozvoje CR – strategická oblast
Marketing a marketingová komunikace - projekt č. 23
150 tis.Kč
zajištění pokračování marketingového průzkumu z PRCR zaměřeného na profil návštěvníků a
turistů v kraji - vytvoření systému vč. provedení průzkumu)
6.Podpora činnosti Informačního centra regionů

100 tis.Kč

(Vznik Informačního centra regionů v Praze pod vedením A.T.I.C a s finanční podporou krajů na
provoz centra - bude projednáno v rámci jednání Komise pro cestovní ruch při Asociaci krajů ČR).
7. Pasportizace územních plánů na území kraje

1 000 tis.Kč

část sedmá stavebního zákona, § 19 vyhl. č. 135/2001 Sb., o ÚPP a ÚPD a také pro výkon
činnosti dle § 14 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, jedná se o první etapu, která by zajišťovala
především města a význačnější obce,což dává možnosti pro následné poskytování údajů o
území, což bude povinností orgánů územního plánování dle nového stavebního zákona (některé
kraje s touto činností již započaly v letošním roce – např. Brno, Plzeň)
8. Studie a investiční záměry na ochranu před povodněmi
1 000 tis.Kč
V souladu s vodním zákonem ve vazbě především na vyhlašování záplavových území a dalších
opatření v území, která povedou k jeho lepší ochraně.
200 tis.Kč

9. Metodická podpora v oblasti energetiky Olomouckého kraje

Dodavatelská konzultační a poradenská činnost při řešení náročných, specifických záležitostí při:
- kontrole a dodržování závazných technologických postupů při realizaci díla v oblasti kvality,
ve všech odvětvích hospodaření energií
- hodnocení projektů a splnění podmínek ve všech vyhlášených programech v rámci Územní
energetické koncepce pro přiznání podpor
10. Náklady související se zahájením prací na Regionálním operačním
programu regionu soudržnosti NUTS II.Střední Morava

1 000 tis.Kč

Práce související se zahájením prací na Regionálním operačním programu (dále jen ROP)
regionu soudržnosti NUTS II. Střední Morava jsou zásadní pro přípravu na další programovací
období Evropské unie – tj. na období 2007-2013. Bez vyhotoveného ROP nebude možné využívat
finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie. Tento projekt bude realizován ve
spolupráci se Zlínským krajem a to z důvodu zvyšování připravenosti regionu soudržnosti NUTS
II: Střední Morava na budoucí využití prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie. Bude
převedeno na účet sdružených prostředků NUTS II.
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11. Územní energetická koncepce - aktivní, cílený vývoj a rozvoj
energetického systému kraje, podpora projektů

11 000 tis.Kč

Prioritou a opatřením operačního programu průmysl a podnikání pro období 2004-2006 mající
vztah k navrhované UEK Olomouckého kraje,je především priorita
„Zvýšení energetické
účinnosti, získávání, přeměna a užití energetických zdrojů a orientace na úspory energie. Pro
tuto prioritu jsou stanovena následující opatření:
·
·

Zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů
Snižování energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem
energie
·
Podpora opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti
v průmyslu a průmyslových službách
V roce 2004 by se měl odbor strategického rozvoje kraje v návaznosti na zpracovávanou územní
energetickou koncepci Olomouckého kraje zaměřit především na tato opatření:
·

Opaření č.1 - Zvýšení informovanosti a vzdělání obyvatelstva v oblasti využití OZE a
úsporných
opatření.
·
Opatření
č2 - Rozjezd programů směřujících k zvýšení využití OZE a úspor energie v kraji
(např. zvýšení využití biomasy k vytápění, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla
z biomasy, využití slunečních kolektorů k přípravě TUV popřípadě přitápění, zateplení objektů
atd.).
V následující přehledu je uveden odhad nákladů na realizaci jednotlivých opatření.
Opatření č. 1: 1 000 tis.Kč
Zvýšení povědomí obyvatelstva o možnostech využití OZE a úspor energie by mělo být
zaměřeno na žáky středních a základních škol a dále na akce pořádané v jednotlivých obcích ve
spolupráci s místní samosprávou (je nutný alespoň minimální zájem samosprávy a tuto
problemtaiku) a odbornými společnostmi. Jedná se o dlouhodobý úkol vyžadující každoroční
finančních prostředky.
Opatření č. 2:

10 000 tis.Kč

Finanční prostředky by měly být využity na zahájení programů v oblasti OZE a úsporných
opatření. V roce 2004 by měly být realizovávny pilotní projekty u budov a zařízení v majetku kraje,
měst a obcí (např. školy, domy s pečovatelskou službou, úřady, atd.). Významnou oblastí projektů
je řešení komplexního zásobování obcí (částí obcí) energiemi. Jako pilotní projekt může sloužit
obec Chromeč, kde se připravuje projekt decentralizovaného využití biomasy k vytápění.
Předpokládané navržené programy pro snížení energetické náročnosti:
- pasivní domy
- tepelná ochrana budov
- rekuperace tepla
- teplo sluncem, biomasou, bioplynových stanic
- kogenerace
- voda, vítr, slunce
Pomocí těchto programů lze přímo ovlivňovat spotřebitele energií systémem podpor a úlev.
Vypracování programů, hodnotících kriterií pro výběr projektů včetně podmínek pro přiznání
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Vypracování programů, hodnotících kriterií pro výběr projektů včetně podmínek pro přiznání
podpor bude zajištěno externě.

2 350 tis.Kč
250 tis.Kč
2 100 tis.Kč

12. Příprava katalogu brownfields v Olomouckém kraji
a) zpracování podkladů
b) výroba katalogu ve 4 jazykových mutacích včetně CD

Pozn.: v r. 2003 se předpokládá pouze se započetím prací na výrobě katalogu, proto se jako
záloha dá uvažovat pro r. 2004 částka nižší – cca 300 tis. Kč a zbytek by byl buď převeden do r.
2005 nebo by se musel objevit v r. na r. 2005, pokud se v r. 2004 uzavře se zpracovatelem
smlouva.

13. Příprava projektů posilujících připravenost obcí Olomouckého kraje na
čerpání finančních prostředků ze SF EU
( obdoba Opatření OPOK 2003 č.1 )

3 500 tis.Kč

Finanční podpora na zpracování projektů a spoluúčast na financování projektů malých obcí
podávaných prostřednictvím SROP a SOP z fondů EU. Navrhovaná částka 10 mil.Kč. Ve
spolupráci s příslušnými sekretariáty popř. agenturami by byly z předložených žádostí o finanční
pomoc prostřednictvím fondů EU, vybrány nejvhodnější projekty především v hospodářsky
slabých a strukturálně postižených regionech kraje a těm by byla poskytnuta jednak podpora na
vypracování projektu a také potom i spoluúčast na jeho financování.
14. Příprava Olomouckého kraje na Strukturální fondy Evropské unie
8 500 tis.Kč
a) Příprava projektů na podání žádostí o spolufinancování ze Strukturálních
fondů
Evropské
8 000
tis.Kč
Tato položka
se unie
vztahuje na přípravu projektových námětů, které bude Olomoucký kraj
předkládat
s žádostí o příspěvek ze SF EU v rámci jednotlivých opatření SOP či SROP . V této položce je
zahrnuta příprava projektů jenž spadají do kompetence OSR, tj.:
- oblast energetiky
- oblast venkova
- oblast krajského marketingu průmyslových zón
- oblast cestovního ruchu
- oblast grantových schémat, kde OK bude vystupovat jako konečný příjemce a současně
vypisovatel vlastního grantu ( jedna z možných budoucích podob OPOK )
b) Náklady na audit všech dosud realizovaných OPOK
500 tis.Kč
Náklady souvisí s povinností provést audit grantového systému v okamžiku, kdy předmětný
grantový systém bude předkládán jako projekt do jednotlivých operačních programů

Odbor strategického rozvoje kraje celkem
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PROJEKTY
Odbor životního prostředí a zemědělství

ORJ - 09

1. Pořízení plánu oblastí povodí
300 tis.Kč
Podíl OK na přípravných pracích na pořízení plánu oblastí povodí ( přenesená působnost
§ 25 vodního zákona) - požadavek subkomise povodí Odry na rok 2004 ve výši cca 5 %
nákladů
2. Koncepce ochrany vod na území Olomouckého kraje

650 tis.Kč

Zpracování Koncepce ochrany vod na území Olomouckého kraje jako podkladu pro pořízení
plánu oblasti povodí Moravy (přenesená působnost § 25 vodního zákona) , (předpokládá se
spolufinancování ze SFŽP ČR Program na zpracování koncepcí ochrany vod ve výši 500 tis.
Kč)

3. Příspěvek na provoz imisního monitoringu na území kraje

150 tis.Kč

a) Statutární město Olomouc provozuje stanice lokálního imisního monitoringu stavu
ovzduší na území města. Zjištěná data slouží jako podklad pro projekty ke zlepšení ovzduší
ve městě a po zpracování krajského regulačního řádu pro vyhlašování regulačních stupňů

b) firma EKOTOXA, spol. s r.o. provozuje stanici imisního monitoringu na Červenohorském
sedle. Zjištěná data slouží jako podklad pro posouzení imisní situace na vrcholových partiích
Jeseníků, které jsou vyhlášeny jako oblast vyžadující zvláštní ochranu ovzduší
4. Ostatní správa v ochraně životního prostředí
200 tis. Kč
Zahrnuje ostatní správu v ochraně životního prostředí- zabezpečení výkonu státní správy a
samosprávy v celém rozsahu kompetencí oddělení ochrany přírody (ochrana přírody,
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)

5. Účast na projektu Olomouckého kraje Aleje kolem silnic Hané
100 tis.Kč
příprava projektu ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje na obnovu výsadeb
kolem silnic ve správě olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství celkem

1 400 tis.Kč
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PROJEKTY
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
1. Úhrada nákladů spojených s organizací okresních a krajských
kol soutěží a přehlídek v oblasti soutěží

ORJ - 10

200 tis.Kč

Stejně jako v tomto roce, poskytne MŠMT v roce 2004 Olomouckému kraji formou účelové
dotace finanční příspěvek na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A aB
(předmětových, uměleckých, sprtovních, speciálních škol). Výše finančního příspěvku
nebude pro rok 2004 ze strany MŠMT navýšena i přesto, že dojde na základě nové vyhlášky
č. 285/2003 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky, ke zvýšení nákladů
ne jednotlivou soutěž. Finanční prostředky budou sloužit k dofinancování těchto soutěží.

2. Mimořádné aktivity škol a školských zařízení zřizovaných
Olomouckým krajem

200 tis.Kč

Zahrnuje finanční prostředky na podporu významných akcí škol a školských zařízení
zřizovaných Olomouckým krajem - mezinárodní, ústřední či krajské soutěže, přehlídky. Pro
oblast soutěží MŠMT poskytuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy v rámci přenesené
působnosti účelovou dotace na realizaci školských soutěží typu A a B (předmětové,
umělecké, sportovní, speciální školy). Kromě těchto soutěží (typu A a B) MŠMT vyhlašuje i
soutěšže typu C. Tyto soutěže ovšem nelze hradit z "balíku" financí, které jsou na
zafinancování soutěží typu A a B. Snahou odboru školstvím, mládeže a tělovýchovy je
pořádat v Olomouckémj kraji i tyto soutěže (typu C). Jedná se o soutěže významného
chrakteru pro regionální školství. Jsou to soutěže s určitou tradicí a školské subjekty mají
potíže s jejich uskutečněním (např. Ekologická olympiáda, "Učeň automechanik 2004",
Soutěž učňů stavebních oborů, Sportovní soutěž mentálně postižených, Požární ochrana
očima dětí, Fotografická soutěž "Pohled do přírody", "Učeň instalatér 2004", Zelená stezka Zlatý list atd.).

3. Krajská Bambiriáda 2004

50 tis.Kč

Zahrnuje finanční příspěvek na uspořádání "Krajské Bambiriády 2004". Pořadatelem akce
bude příspěvková organizace Olomouckého kraje, Dům dětí a mládeže Olomouc, tř. 17.
listopadu 47 a odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o prezentaci činností pro děti
a mládež ve volném čase v různých zájmových oblastech činností, a to jak ve střediscích
volného času, občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží, občanských sdružení
pracujících pro děti a mládež, tak i jiných subjektů. Při akci je možnost plného zapojení
diváků z řad dětí a mládeže do programu. Účastníky akce jsou i občanská sdružení pracující
s postiženými dětmi a se zaměřením na národností menšiny.
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4. Krajský seminář pro školské koordinátory EVVO Olomouckého
kraje

100 tis.Kč

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s uskutečněním krajského
semináře pro školské koordinátoy ekologické výchovy v rámci celého kraje. Akce bude
zrealizována firmou (občanských sdružením) zabývající se EVVO (Koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - dále jen EVVO) na základě veřejné
zakázky. Předpokládá se účast zástupců (koordinátorů EVVO) škol a školských zařízení na
území Olomouckého kraje. Náplní semináře bude seznámit účastníky s aktuální legislativou
a novinkami, které lze uplatnit při výuce EVVO na školách. Předpokládaný termín
uskutečnění semináře je březen - duben 2004.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem
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PROJEKTY
Odbor sociálních věcí
1. Projekt podpory pěstounské péče

ORJ - 11
200 tis.Kč

V souladu s ust. § 11 odst 1 písm d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů, zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností přípravu
fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k převzetí dítěte do rodiny. V průběhu
příštího roku je očekávána novela shora uvedeného zákona v tom smyslu, že povinnost
zajišťovat přípravu pro budoucí pěstouny a osvojitele bude stanovena krajským úřadům.
Cílem přípravy je poskytnout budoucím pěstounům a osvojitelům potřebné informace vztahující
se k péči o dítě přicházející do některé z forem náhradní rodinné péče a napomoci připravit
příznivé prostředí pro vývoj svěřeného dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
Při zajišťování přípravy se realizuje spolupráce mezi obecními úřady obcí s rozšířenou
působností a osobami pověřenými k výkonu sociálně-právní ochrany v dané oblasti. Většina
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností spolupracuje se Vzdělávacím centrem pro
veřejnou správu ČR, o.p.s., kde výše úhrady sedmidenního kurzu přípravy pro jednoho
účastníka činí 4.830,-Kč. Jedná se o dva edukativní dny a dva víkendy orientované na zážitkové
techniky a aktivizační formy práce frekventantů. Nejvyšší možný počet účastníků pro práci ve
skupině s ohledem na zachování požadované úrovně přípravy je 20 osob, tedy 10 manželských
párů, není vyloučena dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů žádost
(tedy účast v přípravě) osamělé osoby. Pro příští rok počítáme s ohledem na obvyklou praxi
v minulých letech (dvě přípravy za rok) s přípravou pro dvacet párů žadatelů zařazených do
evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.

2. Zpracování studie a návrhu výuky cizích jazyků v Olomouckém
kraji

3 200 tis.Kč

Se stále rostoucím významem mezinárodní spolupráce a vstupem České republiky do Evropské
unie od 1.5.2004 vzrůstá potřeba znalosti cizích jazyků ve všech skupinách obyvatel
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj vytváří plán rozvoje lidských zdrojů a hodlá podporovat
zejména zlepšování znalostí a dovedností v oblasti cizích jazyků, a to jak na úrovni škol, tak na
úrovni dalšího odborného vzdělávání a zvyšování kvalifikace všech aktérů hospodářské a
kulturní sféry. Jako vhodný dodavatel se již v rámci OPOK 2002 přihlásila francouzská
společnost CNED. Ta navrhuje provést v první fázi analýzy potřeb a možnosti výuky cizích
jazyků v Olomouckém kraji.
Financování projektu dle smlouvy bude zabezpečeno tak, že celková předpokládaná částka
3,2 mil. Kč (100 tis. EURO) bude zahrnuta v rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2004. Z toho 1
mil. Kč bude zajištěn ze zrušeného opatření OPOK 2003 (č.8 Výuka cizích jazyků). K celkové
částce bude nutno připočíst příslušnou daň dle platných předpisů.
Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/60/42/2003 souhlasila s poskytnutím
finančního příspěvku a doporučila Zastupitelstvu schválit tento příspěvek.
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3. Obec Jedlí - dostavba a zprovoznění objektu
15 000 tis.Kč
Předpokládané převzetí nedokončeného objektu Olomouckého kraje a jeho dostavba na domov
pro zdravotně postižené občany (Alzheimerova choroba)

Odbor sociálních věcí celkem

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2003
9-Rozpočet Olomouckého kraje 2004 - návrh rozpočtu na rok 2004
Příloha č. 3e: Investice a další výdaje nezařazené do neinvestičních výdajů

18 400 tis.Kč

Strana 120 (celkem 154)

PROJEKTY
Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ - 12

1. Zpracování projektu a studie proveditelnosti pro vytvoření
Jednotného orientačního systému cestovního ruchu v OK - viz
"Akční plán"

300 tis.Kč

2. Zpracování studie zajištění dopravní obslužnosti cílových lokalit
cestovního ruchu v kraji včetně návrhu systému integrované
dopravy pro rozvoj cestovního ruchu - viz "Akční plán".

1 500 tis.Kč

3. Nákup služeb pro zpracování návrhu informačního a
prezentačního systému o nabídce cestovního ruchu OK na
hlavních vstupech do kraje - viz "Akční plán".

200 tis.Kč

Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem

2 000 tis.Kč

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2003
9-Rozpočet Olomouckého kraje 2004 - návrh rozpočtu na rok 2004
Příloha č. 3e: Investice a další výdaje nezařazené do neinvestičních výdajů

Strana 121 (celkem 154)

PROJEKTY
Odbor kultury a památkové péče
1. Sbírkový fond při OKPP

ORJ - 13
1 000 tis.Kč

Tento fond by byl určen pro příspěvkové organizace zřizované OK v oblasti kultury na
spolufinancování nákupu,zajištění,restaurování nebo konzervování sbírkových předmětů,
kdy získají organizace také státní příspěvek na tyto činnosti.
2. Projekt "Dějiny obcí"

300 tis.Kč

Usnesením UR/65/36/2003 ze dne 27.11.2003 Rada Olomouckého kraje vzala na vědomí
návrh projektu "Dějiny obcí".
Projekt bude realizován ve spolupráci Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
(katedra historie, Kabinet regionálních dějin), Olomouckého kraje, jednotlivých obcí a
nakladatelství Adla s. r. o.
V rámci tohoto projektu budou vydávány při příležitosti významných výročí obcí publikace
zpracovávající dějiny jednotlivých obcí Olomouckého kraje. Okruh autorů těchto prací budou
tvořit členové Kabinetu a vybraní spolupracovníci. Kabinet v rámci Projektu k dějinám obcí
bude poskytovat i odbornou pomoc při psaní dějin obcí širší autorské veřejnosti s tím, že i
takto vzniklé publikace se mohou stát součástí nově vzniklé knižní řady. Knižnice LOCUS se
řídí standardními postupy ediční praxe včetně lektorského posouzení k publikování přijatých
textů.
Jedna publikace bude obsahovat minimálně 100 normostran včetně poznámkového a
odkazového materiálu, seznamu pramenů a literatury. Podle dohody bude možné připojit i
další přílohy. V obdobném uspořádání vyšly již dva tituly této knižnice, a to „Dějiny obcí
Těšetice, Rataje a Vojnice“ a „Dějiny obce Topolany“. V současné době projevilo zájem
dalších 15 obcí o zpracování a vydání dějin svých obcí.

Odbor kultury a památkové péče celkem

1 300 tis.Kč

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2003
9-Rozpočet Olomouckého kraje 2004 - návrh rozpočtu na rok 2004
Příloha č. 3e: Investice a další výdaje nezařazené do neinvestičních výdajů

Strana 122 (celkem 154)

PROJEKTY
Odbor zdravotnictví

ORJ - 14

1. Informační systém OZ
2 500 tis.Kč
Jedná se o manažerský informační systém, který zabezpečuje komunikaci mezi
zdravotnickými zařízeními navrájem a zřizovatelem - odborem zdravotnictví.
Příkladem může být produkt MARK Q od STAPRO s.r.o.
2. Transformace nemocnic
8 326 tis.Kč
Realizace transformace nemocnic na obchodní společnosti podle strategciké analýzy
zpracované firmou STAPRO s.r.o. si vyžádá tyto náklady:
- Projekt restrukturalizace sítě poskytovatelů péče a revize zdravotního
plánu
276 tis.Kč.
- Projekt změny majetkoprávního uspořádání
690 tis.Kč.
- Projekt finanční stability
220 tis.Kč.
- Projekt změny kritických procesů vycházejícíc z procesní analýzy
160 tis.Kč.
- Projekt řízení kvality péče
160 tis.Kč.
- Projekt Implementace informačního systému krajského zdravotnictví
- Projekt manažerské edukace
- Náklady související s realizací uvedených projektů

160 tis.Kč.
160 tis.Kč.
6 500 tis.Kč.

3. Sloučení zdravotnických záchranných služeb
6 500 tis.Kč
Realizace sloučení zdravotnických záchranných služeb kraje podle sztrategické analýzy
zpracované firmou M.C. TRITON, spol. s. ro. O. si vyžádá tyto náklady:
- dobudování radiové sítě
1 800 tis.Kč
- vybudování datového propojení sítě výjezdních míst ZZS
800 tis.Kč
- právní úkony, centralizace činností
300 tis.Kč
- odstupné uvolněných pracovníků
2 800 tis.Kč
- zavedení procesního řízení
300 tis.Kč
- vybudování systému kvality EN ISO 9001:2000
500 tis.Kč
4. Podpora nestátních neziskových organizací
- DĚTSKÉ CENTRUM Olomouc
- JASNĚNKA Uničov
- JITRO Olomouc
- LIGA PROTI RAKOVINĚ Šumperk
- LIPKA Prostějov
- SEDMIKRÁSKA Prostějov
- ZAHRADA 2000 Jeseník
- Svaz diabetiků
- Horská služba
- Ostatní organizace zdravotně postižených (po upřesnění z MZd )

3 035 tis.Kč
700 tis.Kč
70 tis.Kč
20 tis.Kč
35 tis.Kč
270 tis.Kč
25 tis.Kč
15 tis.Kč
800 tis.Kč
500 tis.Kč
600 tis.Kč

5. Sociální hospitalizace
Úhrada nákladů na sociální hospitalizace v OLÚ Paseka

2 000 tis.Kč
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6. Vypořádání nároku města Šumperk
Majetek Olomouckého kraje ve správě Nemocnice s poliklinikou Šumperk
7. Udržení starého areálu Nemocnice Prostějov
Částka 968 tis.Kč vychází z předpokladu, že celý arál bude v průběhu I.
pololetí roku 2004 temperován - dle usnesení Rady Olomouckého kraje
UR/65/47/2003 ze dne 27.11.2003.

Odbor zdravotnictví celkem
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12 331 tis.Kč

968 tis.Kč

35 660 tis.Kč
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