3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2011
a) Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje
v tis.Kč
Odbor (kancelář)

ORJ

1

3

Zastupitelé
Kancelář hejtmana
Kancelář ředitele
Odbor majetkový a právní
Odbor správní a legislativní
Odbor informačních technologií
Odbor ekonomický
z toho:
provozní výdaje a dotační tituly
úroky z úvěru, rezerva, dotace ÚRR
Odbor strategického rozvoje kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor sociálních věcí
Odbor dopravy a silničního hospodářství
z toho:
provozní výdaje a dotační tituly
dopravní obslužnost
Odbor kultury a památkové péče
Odbor zdravotnictví
Odbor Krajský živnostenský úřad
Útvar interního auditu
Oddělení investic a evropských programů

schválený rozpočet upravený rozpočet k
2010
30.9.2010
4
5

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12

13
14
15
16
17

Celkem
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skutečnost k
30.9.2010
6

návrh rozpočtu na rok
2011
7

%
8=7/4

39 065
54 223
294 276
34 765
50
22 836
167 237
43 820
123 417
86 805
25 202
70 617
11 191
732 749
15 550
717 199
67 188
70 064
40
20
1 400

38 987
68 288
296 112
41 014
50
23 960
451 844
342 384
109 460
87 732
26 442
71 002
13 081
732 749
15 550
717 199
67 185
52 199
40
20
1 400

19 376
43 958
189 744
17 951
8
11 521
92 809
66 778
26 031
63 412
19 095
62 289
5 740
536 012
7 389
528 623
47 378
40 558
0
0
351

39 088
67 241
303 250
34 765
50
23 969
155 978
46 922
109 056
79 494
25 202
77 076
9 968
781 160
44 400
736 760
67 700
29 748
40
20
1 600

100,06
124,01
103,05
100,00
100,00
104,96
93,27
107,08
88,36
91,58
100,00
109,15
89,07
106,61
285,53
102,73
100,76
42,46
100,00
100,00
114,29

1 677 728

1 972 105

1 150 202

1 696 349

101,11
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Zastupitelé
Ing. Luděk Niče
vedoucí kanceláře

Správce:

§

položka

ORG

název položky

schválený
rozpočet 2010

1

2

3

4

5

6113

5019

11 000 000 000 Ostatní platy

6113

5021

11 000 000 000 Ostatní osobní výdaje

6113

5023

6113

5031

11 000 000 000 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a
11 000 000 000
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

6113

5032

6113

5039

6113

5136

11 000 000 000 Knihy, učební pomůcky a tisk

6113

5137

11 000 000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 200

6113

5139

11 000 000 000 Nákup materiálu j.n.

1 050

6113

5142

11 000 000 000 Realizované kurzové ztráty

20

6113

5151

11 000 000 000 Studená voda

30

6113

5152

11 000 000 000 Teplo

150

6113

5154

11 000 000 000 Elektrická energie

260

6113

5156

11 000 000 000 Pohonné hmoty a maziva

450

6113

5161

11 000 000 000 Služby pošt

6113

5162

11 000 000 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací

6113

5163

Služby peněžních ústavů

6113

5164

11 000 000 000 Nájemné

6113

5166

11 000 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

6113

5167

11 000 000 000 Služby školení a vzdělávání

6113

5169

11 000 000 000 Nákup ostatních služeb

6113

5171

11 000 000 000 Opravy a udržování

200

6113

5172

11 000 000 000 Programové vybavení (do 60 tis. Kč)

100

6113

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

6113

5175

Pohoštění

6113

5176

11 000 000 000 Účastnické poplatky na konference

6113

5182

Poskytnuté zálohy vlastní pokladně

6113

5189

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

6113

5194

11 000 000 000 Věcné dary

6113

5229

30 101 000 000

11 000 000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ostatní povinné pojistné placené
11 000 000 000
zaměstnavatelem

Ostatní neinvestiční transfery neziskových a
podobných organizací
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273

6330

5342

11 000 000 000 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

6113

5361

11 000 000 000 Nákup kolků

5

6113

5362

11 000 000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5

6113

5424

11 000 000 000 Náhrady mezd v době nemoci

6113

5492

30 102 000 000 Dary obyvatelstvu

6113

5901

11 000 000 000 Nespecifikovaná rezerva

100
15
3 127

Celkem

39 065

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

§ 6113, pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje
Výdaje položky tvoří především odměny členům Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje a Komisí Rady
osob v komisích a výborech, z toho: 44 zastupitelů a 236 občanů.

V roce 2011 pokračuje činnost Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči, zvláštního orgánu kraje, kte
2006. Odměňování členů Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči je vhodné finančně zajistit z rozpočtu
finančně zajištěny také komise, výbory a zvláštní orgány kraje. Odměny, které vyplácí Olomoucký kraj čle
orgánů, jsou výdajem v samostatné působnosti.Pro rok 2011 navrhujeme přiřadit k položce 5021 i č
předseda Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči - z toho jsou 4 zaměstnanci Olomouckého kraje /v
jiných institucí) pro zajištění odměn členům poradního sboru.

§ 6113, pol. 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
z toho uvolnění zastupitelé: 7.799.880,- Kč (8 uvolněných)
(hejtman, 7 náměstků hejtmana)
neuvolnění zastupitelé 4.313.040,- Kč (47)
(členové ZOK – předsedové výborů, komisí, členové výborů a komisí, členové ROK)
Součet = 12.112.920 Kč zaokrouhleno na 11.800 tis. Kč (rozpočet 2010)

V současné době není schváleno nařízení vlády pro rok 2011, který ovlivní výši odměn členů ZOK. Z toho
okamžiku výši položky na úrovni roku 2010.

§ 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

Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 a 5021 (9%). Pojistné je odváděno z od
členů zastupitelstva.

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

Jedná se o refundace pojistného (při účasti členů na zasedáních ROK/ZOK,...). Výše položky byla stanove
let 2002-2010.
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§ 6113, pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup knih a mapových podkladů pro členy zastupitelstva vče
zahraničními aktivitami Olomouckého kraje. Vzhledem k nízkému čerpání v letech 2002 až 2010 navrhujeme

§ 6113, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení DHM do kanceláří uvolněnýc
klubů, doplnění výbavy služebních vozidel zastupitelů, apod.

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

Prostředky rozpočtované na této položce jsou určeny pro úhradu výdajů za kancelářské potřeby členů z
členů, vybavení klubů) - pera, zvýrazňovače, samolepící etikety, spotřební materiál do vazačů, potřeby pro
(přípravky, ubrousky,...), PF, malé kalendáříky, tisk prvků grafického manuálu (hlavičkové papíry, obálky,
nákup materiálu pro zahraniční prezentace. Tato položka zahrnuje i náklady na dárokové předměty v p
jednotlivých případech), které jsou určeny k propagačním účelům Olomouckého kraje (na základě požadavk

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

§ 6113, pol. 5151 - Studená voda

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové ploch
stanovena výše nákladů za vodné a stočné pro rok 2011 (2003/0645/KŘ/DSM).

§ 6113, pol. 5152 - Teplo

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové ploch
stanovena výše nákladů za úhradu dálkově dodávané tepelné energie pro rok 2011 (2001/0238/KŘ/DSM).

§ 6113, pol. 5154 - Elektrická energie

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové ploch
stanovena výše nákladů za elektrickou energii i pro rok 2011. Při stanovení výše položky vycházíme z u
2009/03906/KŘ/DSM), o nichž nás informuje oddělení hospodářské správy kanceláře ředitele.

§ 6113, pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva

Podle vývoje čerpání této výdajové položky v roce 2002-2009 a dle rozboru průměru měsíčně ujetých
vozidel užívaných členy zastupitelstva (Škoda Superb 4M1 2126, Škoda Octavia 3M9 3370, Škoda Octavia
3536 a Toyota 4MO 9767) za dosavadní období roku 2010 byla stanovena předpokládaná výše čerpání dan

§ 6113, pol. 5161 - Služby pošt

Výše této položky je stanovena s přihlédnutím k nízkému čerpání v roce 2003-2010, kdy se na dané položc
souvislosti s mimořádným odesíláním materiálů členům ZOK (při předání poště mimo podatelnu).

§ 6113, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Na této položce jsou čerpány výdaje za tel. služby (GTS NOVERA) pro členy zastupitelstva a poslanecké
mobilních telefonů (Telefónica O2) členů zastupitelstva (vedení) včetně poplatků za internetového připojení.
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§ 6113, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

Čerpání na této položce představují výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních ces
motorových vozidel zastupitelstva-Kooperativa Pojišťovna a.s. (včetně pojištění čelního skla), roční poplatk
vyřízení víza při zahraničních cestách ve výši 70 tis.Kč, ORG 11 000 000 000. Jedním z výdajů jsou i p
zahraničí v rámci různých zahraničních aktivit Olomouckého kraje - prezentace, účasti na konferencích... ve
000.

§ 6113, pol. 5164 - Nájemné

Výdaje této položky tvoří v převážné většině úhrady pronájmu prostor pro jednání, konference, při zasedán
(výjezdní zasedání ROK, konference samospráv,..). Rovněž jsou na této položce plánovány výdaje za náje
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
čerpáno za služby spojené s činností poslaneckých klubů (ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KSČM). Částka po
pokračováním smluv. Dále jsou na položce nárokovány finanční prostředky na úhradu uzavřených mandátní

§ 6113, pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání

Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení a semináře absolvované členy Zastupitels
Návrh vychází ze skutečnosti čerpání položky v roce 2003-2010 s přihlédnutím ke konzultaci s oddělením
KŘ.

§ 6113, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Zahrnuje výdaje za:
- ubytování oficiálních návštěv Olomouckého kraje (pozvaní hosté),
- za zajištění překladatelských služeb při zahraničních návštěvách včetně překladu písemných materiálů,
- úhradu průvodcovských služeb při organizaci a zajištění programu oficiálních návštěv kraje,
- zahraniční prezentace a propagaci v zahraničí,
- příp. průzkumy veřejného mínění (pod záštitou tiskového oddělení a oddělení PR a produkce),
- propagace webu kraje, aplikace loga, grafické práce,
- vydání výroční zprávy za rok 2010 (cca 200 tis. Kč),
- čištění a mytí vozidel využívaných a přidělených uvolněným členům zastupitelstva,
- úhradu poplatků za rozhlasové(5x) a televizní přijímače(8x) užívané v rámci kanceláří uvolněnými členy
a 45,- Kč/rádio/měsíc),
- úhrady dle smlouvy o zajištění zpravodajského servisu (ČTK 2007/0250/KH/DSM, Annopress- 2008/0426/
- úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40 a) - podíl podlahové plochy zaujímané kancel
polit. klubů 15,69 %(2002/0232/SŘ/DSM/D6) = cca 272 tis. Kč/rok.
Z této položky jsou hrazeny i fotopráce, kopírování materiálů pro orgány kraje (podklady pro jednání při nefu
a knihařské práce (archivace materiálů ze zastupitelstva a rady r. 2010 - předpoklad je max. do 70 tis. Kč).
V rámci této položky je hrazen i poplatek za licenční smlouvu org. OSA (úhrada 2010=511 805 Kč).
Na položce je nárokován i členský poplatek Olomouckého kraje v Čs. ústav zahraniční 5 tis. Kč.

Na této položce jsou rozpočtovány i fin. prostředky na krytí tradičních i nových akcí Olomouckého k
hejtmana (*v rozpočtu 2010 bylo součástí položky 5901).
Jedná se především o tyto akce:
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Konference samospráv
Stavba roku
Setkání tiskových mluvčích ORP
Ples Olomouckého kraje
Poděkování hejtmana dárcům krve

Setkání se starostkami obcí Olomou
kraje
II. setkání Hanáků
Dožínky Olomouckého kraje
Akce pro válečné veterány
Vánoční betlém - přednádražní pros

Další akce nejsou rozpočtově kryty a v případě, kdy vedení kraje rozhodne o realizaci dalších akcí popř. o
řešit fin. krytí rozpočtu akcí v závislosti na vývoji hospodaření kraje.

§ 6113, pol. 5171 - Opravy a udržování

Zahrnuje výdaje za:
- opravy vozidel zastupitelů - Auto Hégr (Škoda Superb 4M1 2126, Škoda Octavia 3M9 3370, Škoda Octavia
3536 a Toyota 4M0 9767).
- opravy a servis kávovarů (2., 3., 4., 6., 8., 9. a 10. NP).

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

Výdaje této položky jsou tvořeny upgradem SW pro potřeby uvolněných členů zastupitelstva a politických klu

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

Návrh rozpočtu této výdajové položky zpracovaný personálním oddělením KŘ vychází z předpokladu existe
v roce 2011. Mimo úhradu „paušálů“ jsou na této položce čerpány výdaje za proplácení cestovních výda
klasických cestovních příkazů. Jen velmi obtížně lze přesně určit vývoj v oblasti cestovného u členů výbor
se projevuje snížení objemu cestovného v rámci úsporných opatření kraje ve výši 1 200 tis.Kč - ORG 1
cestovních výdajů na zahraniční pracovní cesty ve výši 400 tis.Kč - ORG 11 000 000 099.

§ 6113, pol. 5175 - Pohoštění

Struktura výdajů této položky:
Hejtman (režie ZOK-Hynaisova, ROK, výborů a vybraných komisí + režie vlastních návštěv včetně zahranič
Olomouckého kraje, výjezdní zasedání ROK apod.) 800 tis.Kč, ORG 11 000 007 357
Náměstek hejtmana Ing. Pavel Horák 100 tis.Kč, ORG 11 000 007 062
Náměstek hejtmana RNDr. Ivan Kosatík 100 tis.Kč, ORG 11 000 007 070
Náměstek hejtmana Ing. Pavel Sekanina 100 tis.Kč, ORG 11 000 007 083
Náměstek hejtmana MUDr. Michael Fischer 100 tis.Kč, ORG 11 000 007 358
Náměstek hejtmana Mgr. Radovan Rašťák 100 tis.Kč, ORG 11 000 007 359
Náměstek hejtmana Mgr. Alois Mačák 100 tis.Kč, ORG 11 000 007 360
Náměstkyně hejtmana Mgr. Yvona Kubjátová 100 tis.Kč, ORG 11 000 007 361

§ 6113, pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2010 při praktické nemožnosti stanov
rok 2011. Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možnou úhrady konferenčních poplatků zá
zahraničních konferencích.

§ 6113, pol. 5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně
Požadavek vychází z praxe roku 2010 a uzavřené hmotné odpovědnosti (O. Hrabalová).
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§ 6113, pol. 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Požadavek vychází z výše skutečně čerpaných výdajů na této položce v průběhu roku 2010.

§ 6113, pol. 5194 - Věcné dary

Jedná se o nákup hodnotných dárkových předmětů (v pořizovací ceně nad 3 000,- Kč u jednotlivých případ
a Olomoucký kraj (sklo, grafické listy apod.), které budou použity jako dary pro oficiální zahraniční návštěv
pro významné představitele partnerských regionů.

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

Do rozpočtu této položky byl zařazen plánovaný členský příspěvek v Asociaci krajů ČR. Dle dostupných i
2011 ve výši 1 000 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
prostředků).

§ 6113, pol. 5361 - Nákup kolků

I přesto, že v období I.-VIII. 2010 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položk

§ 6113, pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Vzhledem k čerpání na položce v roce 2010 navrhuji rozpočtovat tuto minimální částku.

§ 6113, pol. 5424 Náhrady mezd v době nemoci

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

§ 6113, pol. 5492 - Dary obyvatelstvu
Poskytnutí finančního daru prvnímu narozenému občánku kraje v roce 2011.
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ORJ - 01

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010
6

skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2010
na rok 2011
7

8

%
9=8/5

200

118

200 100,00

4 400

0

4 400 100,00

11 800

8 065

11 800 100,00

1 950

1 329

1 950 100,00

1 500

737

1 500 100,00

50

40

50 100,00

50

1

50 100,00

1 138

511

1 160

1 050

796

1 050 100,00

20

3

20 100,00

30

17

30 100,00

150

112

170 113,33

260

257

330 126,92

450

334

450 100,00

10

0

10 100,00

600

297

80

44

80 100,00

200

111

200 100,00

1 200

504

100

0

100 100,00

5 300

2 885

8 900 153,45

200

10

200 100,00

100

53

100 100,00

1 714
2 000
50
20
70

776
1 173
9
0
273

100

24

100 100,00

700

700

1000 142,86

500

1 100

1 600
1 500
50
20
70

96,67

83,33

91,67

94,12
100,00
100,00
100,00
100,00
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273

182

273 100,00

5

0

5 100,00

5

0

5 100,00

100

0

100 100,00

15

15

15 100,00

3 097

0

38 987

19 376

0

0,00

39 088 100,06

200 tis.Kč
4 400 tis.Kč

omouckého kraje a Komisí Rady Olomouckého kraje. Celkem 280

éči, zvláštního orgánu kraje, který svou činnost zahájil dne 1. 6.
vhodné finančně zajistit z rozpočtu kanceláře hejtmana, odkud jsou
které vyplácí Olomoucký kraj členům komisí, výborů a zvláštních
eme přiřadit k položce 5021 i částku 128.730 Kč (11/7 členů a
městnanci Olomouckého kraje /včetně předsedy/ a 7 odborníků z

11 800 tis.Kč

ové ROK)

ní výši odměn členů ZOK. Z tohot důvodu ponecháváme v tomto

říspěvek na státní
1 950 tis.Kč

í (25%).

ní
1 500 tis.Kč
(9%). Pojistné je odváděno z odměn uvolněných i neuvolněných

telem
50 tis.Kč

OK,...). Výše položky byla stanovena s přihlédnutím ke skutečnosti
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50 tis.Kč

adů pro členy zastupitelstva včetně nákupu knih souvisejících se
v letech 2002 až 2010 navrhujeme uvedenou částku.

1 160 tis.Kč

ení DHM do kanceláří uvolněných členů zastupitelstva, politických

1 050 tis.Kč

za kancelářské potřeby členů zastupitelstva (včetně uvolněných
í materiál do vazačů, potřeby pro vybavení kuchyněk členů vedení
nuálu (hlavičkové papíry, obálky, vizitky..). Do této položky patří i
klady na dárokové předměty v pořizovací ceně do 3 000,- Kč (v
ckého kraje (na základě požadavků hejtmana).

20 tis.Kč

vních cest členů zastupitelstva.

30 tis.Kč

slaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (15,69%) byla
SM).

170 tis.Kč

slaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (15,69%) byla
rok 2011 (2001/0238/KŘ/DSM).

330 tis.Kč

slaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (15,69%) byla
vení výše položky vycházíme z uzavřených smluv (nyní smlouva
y kanceláře ředitele.

450 tis.Kč

zboru průměru měsíčně ujetých kilometrů a spotřeb jednotlivých
Octavia 3M9 3370, Škoda Octavia 3M9 3360, Škoda Octavia 4M0
předpokládaná výše čerpání dané položky pro rok 2011.

10 tis.Kč

003-2010, kdy se na dané položce čerpaly prostředky především v
poště mimo podatelnu).

500 tis.Kč

eny zastupitelstva a poslanecké kluby (pevné linky) a dále provoz
platků za internetového připojení.
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80 tis.Kč

a při zahraničních pracovních cestách, výdaje za havarijní pojištění
ištění čelního skla), roční poplatky za platební karty a poplatky za
00 000. Jedním z výdajů jsou i poplatky za bankovní převody do
ntace, účasti na konferencích... ve výši 10 tis.Kč, ORG 20 003 000

200 tis.Kč

jednání, konference, při zasedáních či setkáních mimo sídlo kraje
položce plánovány výdaje za nájemné prostor pro akce související

1 100 tis.Kč

ajů za služby tajemníků klubů. V roce 2010 bylo na této položce
ČSL, ČSSD a KSČM). Částka požadovaná do rozpočtu počítá s
y na úhradu uzavřených mandátních smluv.

100 tis.Kč

áře absolvované členy Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje.
dnutím ke konzultaci s oddělením personálních věcí a vzdělávání

8 900 tis.Kč

překladu písemných materiálů,
ních návštěv kraje,

ělení PR a produkce),

upitelstva,
ámci kanceláří uvolněnými členy zastupitelstva (135,-Kč/TV/měsíc

KH/DSM, Annopress- 2008/0426/KH/DSM),
lahové plochy zaujímané kancelářemi uvolněných členů vedení a

aje (podklady pro jednání při nefunkčnosti kopírek KÚ)
ředpoklad je max. do 70 tis. Kč).
hrada 2010=511 805 Kč).
v zahraniční 5 tis. Kč.

h i nových akcí Olomouckého kraje organizovaných kanceláří
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Setkání se starostkami obcí Olomouckého
kraje
II. setkání Hanáků
Dožínky Olomouckého kraje
Akce pro válečné veterány
Vánoční betlém - přednádražní prostor

e o realizaci dalších akcí popř. o změně formátu akce, bude třeba

200 tis.Kč

Octavia 3M9 3370, Škoda Octavia 3M9 3360, Škoda Octavia 4MO

100 tis.Kč

enů zastupitelstva a politických klubů.

1 600 tis.Kč

KŘ vychází z předpokladu existence systému paušálních plateb i
e za proplácení cestovních výdajů nárokovaných prostřednictvím
oblasti cestovného u členů výborů a komisí, nicméně v roce 2010
aje ve výši 1 200 tis.Kč - ORG 11 000 000 000. Dále proplácení
1 000 000 099.

1 500 tis.Kč

vlastních návštěv včetně zahraničních, občerstvení na různé akce
0 007 357

58
59
361

50 tis.Kč

0 při praktické nemožnosti stanovení přesné výše této položky pro
hrady konferenčních poplatků zástupců Olomouckého kraje na

20 tis.Kč

O. Hrabalová).
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70 tis.Kč

růběhu roku 2010.

100 tis.Kč

d 3 000,- Kč u jednotlivých případů typických pro Českou republiku
y pro oficiální zahraniční návštěvy Olomouckého kraje a jako dary

podobných organizací

1 000 tis.Kč

ociaci krajů ČR. Dle dostupných informací bude příspěvek pro rok

ů

273 tis.Kč

informací personálního oddělení KŘ (3,5% z objemu mzdových

5 tis.Kč

eme rozpočet této výdajové položky ponechat na symbolické výši.

5 tis.Kč

mální částku.

100 tis.Kč

Ř navrhujeme rozpočtovat i tuto položku.

15 tis.Kč

1.
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Kancelář hejtmana
Ing. Luděk Niče
vedoucí kanceláře

Správce:

§

položka

UZ

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

6

2144

5169

2144

5321

2144

5499

3341

5169

510

3349

5341

510

5272

5168

5273

5131

5273

5134

20 000 000 000 Prádlo, oděv a obuv

5

5273

5136

20 000 000 000 Knihy, učební pomůcky a tisk

2

5273

5137

20 000 000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5

5273

5139

20 001 000 000 Nákup materiálu

300

5273

5164

20 000 000 000 Nájemné

150

5273

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

350

5273

5175

20 000 000 000 Pohoštění

100

5273

5194

5273
5529

6441
5169

72 000 008 020 Investiční půjčené prostředky obcím
20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

6 940
200

6172

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

6172

5168

6172

5169

6172

5169

510

20 001 000 000 Nákup ostatních služeb

6172

5175

510

20 000 000 000 Pohoštění

6172

5901

20 000 000 000 Nespecifikované rezervy

100
200
300
300
0
0
100

6409

5169

20 001 000 000 Nákup ostatních služeb

2143

5139

500

2143

5166

500

2143
2143
2143

5169
5175
5212

500
500
500

2143

5213

500

20 002 000 000 Nákup ostatních služeb
501

30 100 008 357 Neinvestiční transfery obcím
30 102 000 000 Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu
30 001 000 000 Nákup ostatních služeb
Převody vlastním fondům hospodářské
20 001 000 000
(podnikatelské) činnosti
20 000 000 000 Služby zpracování dat

24

Potraviny

Dary

510

20 000 000 000 Služby zpracování dat
20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

20 001 000 000 Nákup materiálu
Konzultační, poradenské a právní služby
20 001 000 000 Nákup ostatních služeb
20 001 000 000 Pohoštění
30 102 000 000 Neinv. transfery nefin.podnik.subj.-FO
Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - právnickým
osobám
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1 440
350
100
3 900
8 500
200
0

10

3 570
400
538
2 785
15
173
0
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2143

5221

500

2143
2143

5222
5222

500
503

2143

5229

504

2143

5229

500

2143

5321

500

Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem
Neinvestiční transfery občanským sdružením
30 101 000 000 Neinvestiční transfery občanským sdružením
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
30 101 000 000
podobným organizacím
30 100 000 000 Neinvestiční transfery obcím

2143

5323

500

30 104 000 000 Neinvestiční transfery krajům

2143

5629

504

6172

5139

506

20 001 000 000 Nákup materiálu

6172

5139

507

20 001 000 000 Nákup materiálu

5273
5273
5273
5273
5273
5273
5273
5273
5273

5139
5139
5164
5164
5169
5175
5175
5222
5323

09
24
09
24
24
09
24
09
24

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

5273

5901

09

20 000 000 000 Nespecifikované rezervy

5273

5901

24

Nespecifikované rezervy

5311

5311

09

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu

5311

6331

09

Investiční transfery státnímu rozpočtu

5511

5311

09

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu

5511

6331

09

5512

5222

09

Investiční transfery státnímu rozpočtu
Neinvestiční transfery občanským sdružením

5512

5321

09

6221

5221

09

5512

5321

5 000
Dotace na jednotky sborů dobrovolnýc hasičů - z rozpočtu kraje
5 400
08 30 100 000 000 Neinvestiční transfery obcím

5512

6341

08

Investiční transfery obcím

5512

5137

24

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

0
0
360
3 875
0
600
300

Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
neziskovým a podobným organizacím

5 155
1 000

1 500
Financování základních složek IZS - rezerva hejtmana na krizové říze
0
Nákup materiálu
Nákup materiálu
Nájemné
Nájemné
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Pohoštění
Neinvestiční transfery občanským sdružením

0

0
0

Neinvestiční transfery krajům

Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem
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5 000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
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5512

5901

24

Nespecifikované rezervy

5512

6122

24

Budovy, haly a stavby

0
0
5 400

5273

5222

2143

5629

2143

5229

2143

5629

2143

5229

16

30 101 000 000 Neinvestiční transfery občanským sdružením

16

Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
neziskovým a podobným organizacím
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
30 101 003 000
podobným organizacím
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
72 000 003 001
neziskovým a podobným organizacím

16

30 101 003 001

72 000 003 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím

Celkem

54 223

§ 2144, pol. 5169- Nákup ostatních služeb

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky související s činností oddělení vnějších vztahů. Jedná se o pr
zahraničními regiony včetně zajišťování prezentací Olomouckého kraje v zahraničí v rámci uzavřených sm
položce rozpočtovány prostředky na Letní školu AER a členský příspěvek AER (S-2004/0273/KH).

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

Z této položky bude hrazen příspěvek statutárnímu městu Olomouc na rok 2011 na základě smlouvy o spolu
sítě Europe Direct uzavřené v souladu s rámcovou smlouvou uzavřenou v roce 2009 (číslo sml.: 2009/00751/K

§ 2144, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost poskytnutí příspěvku fyzickým osobám na zajišťo
zkušenosti čerpání v letech 2006-2010 – v souvislosti s reprezentací Olomouckého kraje v Youth Teamu AE
regionů).

§ 3341, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Výdaje na podporu medializace Olomouckého kraje (v roce 2010: TV Morava, ZZIP a Kabelová televize Přerov

§ 3349, pol. 5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti
Na této položce jsou alokovány prostředky na:

- redakční zpracování a tisk měsíčníku Olomoucký kraj, který realizuje firma M. Kyjevský - FGP
2010/00371/KH/DSM (platba: 346.086,40 Kč/1 měsíc)
- distribuci měsíčníku Olomoucký kraj, kterou realizuje firma Česká distribuční, a.s. na základě smlouv
98.188,00 Kč/1 měsíc)
- případné mimořádné přílohy měsíčníku Olomoucký kraj připravené na základě rozhodnutí redakční rady OK
Důvodem navýšení částky je plánovaná realizace speciálních příloh krajských novin, které navýší rozsa
předmětného výtisku (oproti standardní ceně dle smlouvy za "klasické vydání".

§ 5272, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Náklady na aktualizaci webu (www.izsol.cz) pro potřeby krizového řízení a složky Integrovaného záchranného
se jedná o náklady na celoroční provoz webu s povodňovým plánem Olomouckého kraje (www.povodnovypla
tomto webu, včetně mapových podkladů (zajišťuje firma Machovský mapy s.r.o.).
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§ 5273, pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv

Vybavení pro potřebu Krizového štábu Olomouckého kraje, Povodňové komise Olomouckého kraje a členy Bez

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

Nákup odborných publikací pro potřeby krizového řízení, podklady pro metodické řízení obcí v oblasti k
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
prezentaci a propagaci Olomouckého kraje v průběhu roku 2011. Zároveň tento materiál slouží jako ocenění
soutěže aj.
Olomouckého kraje v průběhu roku 2010, a na dovybavení stalého pracoviště krizového štáb

§ 5273, pol. 5164 - Nájemné

Pronájem prostor (příp. techniky apod.) určených k výcviku jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouckéh
ostatních složek IZS v souladu s § 10 odst. 5 písm. b) Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti oc
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úro

§ 5273, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Nákup služeb souvisejících s metodickým vedením tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s ro
složek jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému dle § 10 odst. 5 písm. b) O
školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systém
záchranný systém na úrovni kraje.

§ 5273, pol. 5175 - Pohoštění

Občerstvení na jednání a školení při metodickém vedení tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s
složek jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného ystému dle § 10 odst. 5 písm. b) Or
školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systém
záchranný systém na úrovni kraje.

§ 5273, pol. 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

Investiční půjčka městu Vidnava ve výši 6 200 tis. Kč dle usnesení ZOK č. UZ/16/7/2010 ze dne 24.9.2010 n
projektu Rozvoj záchranných systému v rámci operačního programu Česko-polská přeshraniční spolupráce.

§ 5529, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Nákup služeb souvisejících se zajištěním cvičení a pravidelných porad základních složek IZS dle zákona
záchranném systému, nebo odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů.

§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat (UZ 510)
Nákup služeb spojených se zpracovním dat souvisejících s monitoringem webu Olomouckého kraje.

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

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb (UZ 510)

Služby související s realizací komunikačních kampaní zadávaných na základě požadavku hejtmana, pří
Olomouckého kraje. Částka bude sloužit např. na úhradu nákladů na reklamní bannery a PPC kampaně (pey
2010 byla např. realizována kampaň na podporu regionální dopravy.

§ 6172, pol. 5175 - Pohoštění (UZ 510)

Finance alokované na této položce budou sloužit k úhradě nákladů za občerstvení na akce pořádané pro n
(např. pracovní snídaně hejtmana s novináři atp.).

§ 6409, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Na této položce jsme měli v roce 2010 vyčleněny prostředky pro úhrady smluvní částky za propagaci akcí
(2007/0178/KH/DSM). Platnost této smlouvy vyprší ke dni 31.12.2010. Na jednání ROK dne 16. 9. 2010
veřejné zakázky na realizaci akce "Propagace a reklama Olomouckého kraje při sportovních, kulturních a
organizovaných v regionu a v rámci ČR i v zahraničí", kde byla stanoven rámcový objem ročních nákladů na 5.

§ 2143, pol. 5139 - Nákup materiálu (UZ 500)

Dotisk stávajících propagačních materiálů (CD o turistických atraktivitách Střední Moravy a Jeseníků ve společ
V této položce je zahrnuta i částka na nákup drobného materiálu (drobný mobiliář na dovybavení stánku na
propagační předměty pro prezentaci kraje na veletrzích cestovního ruchu.
Uvedená aktivita vychází z Akčního plánu Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na ob
2016).

§ 2143, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb (UZ 500)
Zahrnuje výdaje na tyto činnosti:
1. Výstavy domácí i zahraniční (zabezpečení účasti a prezentace OK) vč. Regiontour
2. Aktivity spojené s podporou cestovního ruchu na území Olomouckého kraje
- Zajištění a podpora akcí na území kraje
- Zajištění provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje (provozní a obsahový servis)
- Rozvoj Turistického informačního portálu Olomouckého kraje
- Zhotovení nových propagačních materiálů OK
- Prezentace OK v publikacích, časopisech, médiích
- Seniorské cestování

§ 2143, pol. 5175 - Pohoštění (UZ 500)
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Nákup drobného pohoštění pro pracovní partnery při jednáních v expozici Olomouckého kraje v době konání ve

§ 2143, pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám (UZ 505)

Navržená částka 310 700,- Kč vychází z předloženého rozpočtu Olomouc region Card na rok 2011 současným
v porovnání s rokem 2010 (173 tis.Kč) je způsobeno především zvýšením nákladů na administraci a zajiště
prodáno 4025 ks, od ledna do června 2010 bylo prodáno již 5765 ks, přičemž prodej ještě stoupl v období pr
proto očekáváme nárůst prodeje i v roce 2011. S tím poroste také finanční náročnost na zajištění projektu.

Doplňující údaje k návrhu rozpočtu OCR:

§ 2143, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením (UZ 503)
Příspěvek KČT – oblast Olomoucký kraj na podporu údržby a obnovy značení turistických, cykloturistic
Olomouckého kraje. Navržená částka v Akčním plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) – č
Kč. Požadavek KČT na zvýšení příspěvku ve výši 600 tis. Kč je ve vztahu k celkové kilometráži tras i větš
oblastech Jeseníků.

§ 2143, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím (UZ 504)

1. Členský příspěvek sdružení Jeseníky - sdružení cestovního ruchu (ORG 30 101 003 000)
Členský příspěvek sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na rok 2011. Navržená částka vychází z Ak
2013 (výhled do roku 2016) – č. UR/39/42/2010.Vazba na „Projekt organizace cestovního ruchu (destinační
kraji“ (schváleno usnesením ROK č. UR/25/76/2005 a usnesením ZOK č.UZ/7/56/2005).

2. Členský příspěvek sdružení Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu (ORG 30 101 003 001)
Členský příspěvek sdružení Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu na rok 2011. Navržená částka vychá
2011-2013 (výhled do roku 2016) – č. UR/39/42/2010.Vazba na „Projekt organizace cestovního ruchu
Olomouckém kraji“ (schváleno usnesením ROK č. UR/25/76/2005 a usnesením ZOK č.UZ/7/56/2005).

§ 2143, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím (UZ 500)
Projekt "Česko jede" (UZ 500)

Navržená částka na zapojení Olomouckého kraje do projektu „Česko jede“, jehož podání do Integrovaného
Asociace turistických regionů (ATUR) v termínu do 30.9.2010. Mezi hlavní aktivity a výstupy projektu patří s
mapové aplikace propojené s datovým skladem a společná propagační kampaň projektu v České republice.

§ 2143, pol. 5321 Neinvestiční transfery obcím (UZ 500)

Podpora činnosti turistických informačních center v Olomouckém kraji ve vybraných aktivitách jako je např. pod
rozšiřování informačních služeb v oblasti cestovního ruchu v kraji a zahájení zajištění systematické
marketingových aktivitách kraje. Navržená částka vychází z Akčního plánu PRCR na období 2011-2
UR/39/42/2010. Stejná částka byla rozdělena i v roce 2010.

§ 2143, pol. 5323 - Neinvestiční transfery krajům (UZ 500)

Společná tvorba propagačních materiálů se sousedními kraji. Pokračování spolupráce mezi moravskými kraji
2010. Navržená částka vychází z Akčního plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) – č.UR/39/

§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu (UZ 506)

Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny především pro činnost oddělení vnějších vztahů a odd
Oddělení vnějších vztahů:
Realizace ediční řady informačních a propagačních materiálů Olomouckého kraje s logem (doplnění edi
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Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny především pro činnost oddělení vnějších vztahů a odd
Oddělení vnějších vztahů:
Realizace ediční řady informačních a propagačních materiálů Olomouckého kraje s logem (doplnění edi
existujících prvků včetně aktualizace...)

§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu (UZ 507)

Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny především pro činnost oddělení vnějších vztahů a odd
Oddělení tiskové:
Nákup předmětů, které budou součástí ediční řady propagačních materiálů s využitím loga kraje.

Financování základních složek IZS - rezerva hejtmana na krizové řízení

§ 5273, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy (UZ 9)

Rezerva Olomouckého kraje pro případ řešení krizové situace nebo mimořádné události. Jedná se o vyčlen
Olomouckého kraje, které jsou určeny především přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí.
území kraje nedojde k přímému řešení a odstraňování následků mimořádné události nebo krizové situace, j
prospěch základních složek IZS (HZS Olomouckého kraje, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba OK).
Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů - z rozpočtu kraje

§ 5512, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím (UZ 8)

Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá dle § 27 zákona č. 1
znění pozdějších předpisů obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. V r
snížena na 5,4 mil Kč a následně navýšena o dalších 5 mil. Kč na pořízení nezbytného vybavení jednote
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj si plně uvědomuje nezbytnost udržení akceschopnosti těchto jednotek, kt
sborem Olomouckého kraje tvoří prvosledové složky při odstraňování následků mimořádných událostí a krizov
kraje.

§ 5273, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením (UZ16)
Příspěvek Českému červenému kříži na akci "Podpora dárcovství krve v Olomouckém kraji"
1. celokrajské předání Zlatých křížů ČČK za 80 odběrů dárcům z OK
2. společenská akce pro dárce z OK za 100 odběrů (30 osob)
3. propagace (tisk materiálů, distribuce, zveřejnění - 5 okresů)
4. noví dárci krve v OK (památka na první odběr - 2.500 osob)
5. příspěvek na ocenění Zlatou medailí J. Janského (375 osob)

§ 2143, pol. 5629 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným
organizacím
§ 2143, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu - půjčka ve výši 5 131 tis.Kč a příspěvek ve výši 1 439
marketingových projektů.
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§ 2143, pol. 5629 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným
organizacím
§ 2143, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu - půjčka ve výši 3 794 tis.Kč a příspěvek ve výši 94
marketingových projektů.
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0
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0
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60

0

0,00

35,00

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 36 (celkem 170)

166

0

60
360

0
360

600

166,67

3 875

3 875

3 500

90,32

0
314

0
0

75
600

100,00

300

300

300

100,00

5 155

5 155

1 000

98

1 000

100,00

612

1 500

100,00

1 500
rva hejtmana na krizové řízení
10
58
35
36
225
40
112
105
450

0,00

10
45
35
180
40
0
105

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh rozpočtu
na rok 2011

%

6

7

8

9=8/5

0
9 076
50
650
1 325
250
300
1 070

0
0
50
650
1 325
250
300
1 070

200

200

13 992
4 260
asičů - z rozpočtu kraje
2 400
3 000
4 334

7 500

7 500
2 228
3 000
4 334

150,00

150,00
6 000

111,11

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 37 (celkem 170)

7
659
10 400

0
659
10 221

6 000
200

111,11

5 131
1 439
3 794
949
68 288

43 958

67 241

124,01

1 400 tis.Kč

nějších vztahů. Jedná se o prostředky na podporu spolupráce se
aničí v rámci uzavřených smluv o spolupráci atd. Dále jsou na
S-2004/0273/KH).

350 tis.Kč

1 na základě smlouvy o spolupráci a podpoře činnosti informační
009 (číslo sml.: 2009/00751/KH/DSB).

50 tis.Kč

u fyzickým osobám na zajišťování zahraničních aktivit kraje (dle
kého kraje v Youth Teamu AER a účastí na akcích partnerských

3 900 tis.Kč

IP a Kabelová televize Přerov).

lské) činnosti

6 900 tis.Kč

e firma M. Kyjevský - FGP studio na základě smlouvy č.

uční, a.s. na základě smlouvy č. 2010/00359/KH/DSM (platba:

rozhodnutí redakční rady OK
ch novin, které navýší rozsah vydání s dopadem na rozpočet

200 tis.Kč

ky Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje, dále
ého kraje (www.povodnovyplan.cz) a celoroční aktualizaci dat na
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5 tis.Kč

Olomouckého kraje a členy Bezpečnostní rady Olomouckého kraje.

2 tis.Kč

dické řízení obcí v oblasti krizového řízení, mapové podklady

5 tis.Kč

ožadavků Ministerstva vnitra ČR.

310 tis.Kč

e a pořízení propagačního materiálu, který je určen složkám IZS k
o materiál slouží jako ocenění pro děti do škol na různé hasičské

zového štáb

75 tis.Kč

rovolných hasičů Olomouckého kraje, HZS Olomouckého kraje a
struktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č.
vaný záchranný systém na úrovni kraje.

350 tis.Kč

rad určených obcí (obcí s rozšířenou působností) a proškolení
dle § 10 odst. 5 písm. b) Orgány kraje organizují instruktáže a
rovaném záchranném systému - hejtman organizuje integrovaný

175 tis.Kč

ích rad určených obcí (obcí s rozšířenou působností) a proškolení
dle § 10 odst. 5 písm. b) Orgány kraje organizují instruktáže a
rovaném záchranném systému - hejtman organizuje integrovaný

6 200 tis.Kč

16/7/2010 ze dne 24.9.2010 na nákup hasičského vozidla v rámci
ká přeshraniční spolupráce.

100 tis.Kč

adních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
ů.

100 tis.Kč

Olomouckého kraje.

200 tis.Kč
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ro činnost KH a popřípadě i dalších odborů KÚOK;

položek jinak řazených do 5139);

1 500 tis.Kč

dě požadavku hejtmana, případně rozhodnutí vedení či Rady
annery a PPC kampaně (pey per click – platba za klinutí). V roce

100 tis.Kč

vení na akce pořádané pro novináře, případně s účastí novinářů

5 400 tis.Kč

vní částky za propagaci akcí kraje - smlouva s TK PLUS s.r.o.
dnání ROK dne 16. 9. 2010 byly schváleny zadávací podmínky
při sportovních, kulturních a společenských akcích dodavatele
ý objem ročních nákladů na 5.400 tis. Kč.

300 tis.Kč

Moravy a Jeseníků ve společné mutaci – ČJ, NJ, AJ, PJ, RJ).
iliář na dovybavení stánku na výstavách cestovního ruchu) a na

hu Olomouckého kraje na období 2011 – 2013 (výhled do roku

6 670 tis.Kč

giontour

2 000 tis.Kč

aje

4 670 tis.Kč

zní a obsahový servis)

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

m subjektům 311 tis.Kč

n Card na rok 2011 současným administrátorem. Navýšení částky
kladů na administraci a zajištění projektu. Za celý rok 2009 bylo
rodej ještě stoupl v období prázdnin. Karta je stále oblíbenější, a
nost na zajištění projektu.

600 tis.Kč

čení turistických, cykloturistických a lyžařských tras na území
013 (výhled do roku 2016) – č. UR/39/42/2010 je ve výši 400 tis.
celkové kilometráži tras i větší náročnosti na údržbu v horských

acím (UZ 504)
3 500 tis.Kč

30 101 003 000)
2 000 tis.Kč
Navržená částka vychází z Akčního plánu PRCR na období 2011cestovního ruchu (destinačního managementu) v Olomouckém
6/2005).

(ORG 30 101 003 001)
1 500 tis.Kč
2011. Navržená částka vychází z Akčního plánu PRCR na období
rganizace cestovního ruchu (destinačního managementu) v
ZOK č.UZ/7/56/2005).

acím (UZ 500)
75 tis.Kč

hož podání do Integrovaného operačního programu (IOP) chystá
vity a výstupy projektu patří sběr a aktualizace dat pro vytvoření
projektu v České republice.

600 tis.Kč

ých aktivitách jako je např. podpora standardizace, zkvalitňování a
ájení zajištění systematické součinnosti a spolupráce TIC na
u PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) – č.

300 tis.Kč

upráce mezi moravskými kraji (OK, ZK, MSK a JMK) z let 2005 hled do roku 2016) – č.UR/39/42/2010.

1 000 tis.Kč

ddělení vnějších vztahů a oddělení tiskové kanceláře hejtmana.

kraje s logem (doplnění ediční řady o další prvky, reedice již
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1 500 tis.Kč

ddělení vnějších vztahů a oddělení tiskové kanceláře hejtmana.

žitím loga kraje.

7 500 tis.Kč

é události. Jedná se o vyčleněné mimořádné finanční prostředky
uací a mimořádných událostí. V průběhu roku a v případě, že na
dálosti nebo krizové situace, je rezerva postupně rozdělována ve
cká záchranná služba OK).

6 000 tis.Kč

přispívá dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve
obrovolných hasičů obcí. V roce 2010 byla tato položka nejprve
nezbytného vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
schopnosti těchto jednotek, které spolu s Hasičským záchranným
mimořádných událostí a krizových situací na území Olomouckého

6)

200 tis.Kč

ckém kraji"

m a podobným
5 131 tis.Kč

ným organizacím
1 439 tis.Kč

č a příspěvek ve výši 1 439 tis.Kč v rámci smluv na realizaci
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m a podobným
3 794 tis.Kč

ným organizacím
949 tis.Kč

tis.Kč a příspěvek ve výši 949 tis.Kč v rámci smluv na realizaci
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Kancelář ředitele
Mgr. Lenka Doleželová
vedoucí kanceláře

Správce:

§

položka

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

6172

5011

12 000 000 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

6172

5021

12 000 000 000 Ostatní osobní výdaje

6172

5024

12 000 000 000 Odstupné

6172
6172

5029
5031

12 000 000 000 Ostatní platby za provedenou práci
12 000 000 000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení

100
41 845

6172

5032

12 000 000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt.

15 064

6172
6172

5038
5039

20 003 000 000 Povinné pojistné na úrazové pojištění
12 000 000 000 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav.

6172

5134

12 000 000 000 Prádlo, oděv a obuv

6172

5136

6172

5137

12 000 000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6172

5139

Nákup materiálu j.n.

6172

5151

Studená voda

6172

5152

Teplo

6172

5153

Plyn

6172

5154

Elektrická energie

6172

5156

12 000 000 000 Pohonné hmoty a maziva

6172

5157

12 008 000 000 Teplá voda

6172

5159

12 000 000 000 Nákup ostatních paliv a energie

6172

5161

12 000 000 000 Služby pošt

2 100

6172

5162

12 000 000 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací

2 880

6172

5163

20 003 000 000 Služby peněžních ústavů

6172

5164

Nájemné

6172

5166

12 000 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

6172

5167

12 000 000 000 Služby, školení a vzdělávání

6172

5169

Nákup ostatních služeb j.n.

6172

5171

Opravy a udržování

6172

5173

12 000 000 099 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

6172

5175

12 000 000 000 Pohoštění

6172

5176

12 000 000 000 Účastnické poplatky na konference

6172

5182

Poskytnuté zálohy vlastní pokladně

6172

5189

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

Knihy, učební pomůcky a tisk
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167 381
1 500
300

703
50
50
500
600
3 500
390
2 150
400
4 000
1 200
100
20

585
17 000
400
3 500
12 700
4 000
3 500
500
150
0
20
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6172

5192

12 000 000 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

20

6172

5194

12 000 000 000 Věcné dary

20

6172

5323

30 104 000 000 Neinvestiční transfery krajům

40

6172

5361

12 000 000 000 Nákup kolků

6172

5362

12 000 000 000 Platby daní a polatků

6172

5424

12 000 000 000 Náhrady mezd v době nemoci

1 000

6330

5342

12 000 000 000 Převody FKSP a sociálnímu fondu

5 858

Celkem

100
50

294 276

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

Na rok 2011 navrhuje KŘ na zajištění platů zaměstnanců částku 173 887 tis.Kč. Průměrný příjem zaměstnan
27 800,- Kč, z této částky vychází i návrh rozpočtu na rok 2011.
§ 6172, pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje

Jedná se o výdaje na provádění kontrol v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkác
zdravotnických zařízeních, výběrová řízení na uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnic
zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči, posuzování dětí k osvojení a pěstounské péči, vyhodnoc
programů, kontrolní činnosti na vyúčtování projektů a dotací, posuzování správnosti poskytované zdravo
kontrolní činnost kvality sociálních služeb (inspektoři kvality sociálních služeb).

§ 6172, pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
(25%).
§ 6172, pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
předpisů (9%).

§ 6172, pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění
Dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti z
pracovním úraze nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (4,2‰).

§ 6172, pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv
Nákup ochranných pracovních pomůcek podle pracovněprávních předpisů a Vnitřního předpisu Krajského
2/2008 platného od 1. 5. 2008 - oděvy, ochranná pracovní obuv pro zaměstnance odborů OŽPZ, ODSH, KŘ, O

§ 6172, pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk
Nákup odborných publikací, odborných knih, norem, odborných časopisů, jiných nosičů ve výši 100 tis.Kč,
veškeré předplatné tiskovin, novin a časopisů ve výši 200 tis.Kč ORG 12 006 000 000.
§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Nákup a výměna opotřebovaného nefunkčního vybavení v kancelářích (výměna nefunkčních skartova
kancelářských židlí-nutná výměna za opotřebované, doplnění kancelářského nábytku - stoly, skříně, konte
věšáky, telefonní přístroje aj.).
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§ 6172, pol. 5139- Nákup materiálu j.n.

Z položky jsou hrazeny veškeré nákupy kancelářských potřeb - cca 2 000 položek, xerografický papír, ton
veškerý elektromateriál, spotřební materiál pro vozidla Olomouckého kraje, razítka a polymery, hygienické a
KÚOK a pronajatou budovu RCO.
kancelářský papír - ORG 12 003 000 000
kancelářský materiál - ORG 12 002 000 000
tonery - ORG 12 001 000 000
ostatní nákupy mající charakter materiálu - ORG 12 000 000 000

580 tis.Kč
1 000 tis.Kč
1 150 tis.Kč
770 tis.Kč

§ 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
dodávce vody č. 103-16178/2, vč. Dodatku č. 1, ORG 12 007 000 000

2. ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha - odbor Odloučené pracoviště Šumperk, Smlo
o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/6149/2008-OSUH, ORG 12 010 000 000
3. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001,
ORG 1
008 000 000
V návrhu rozpočtu na rok 2011 je zahrnuta rezerva 15 tis. Kč, vzhledem k tomu, že po skončení účetního obdo
roku 2011 bude provedeno vyúčtování zálohových plateb za dodávku vody, ORG 12 000 000 000

§ 6172, pol. 5152 - Teplo
Výdaje jsou uskutečňovány na základě uzavřených smluv s dodavateli včetně jejího vyúčtování.
1. Dalkia ČR, a. s. Ostrava - Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie, ORG 12 007 000 000
2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001,
ORG
008 000 000
3. Nemocnice Šternberk - Dohoda o užívání nebytových prostor a úhradách za služby, ORG 12 000 000 000

V návrhu rozpočtu na rok 2011 je zahrnuta rezerva 99 tis. Kč, vzhledem k tomu, že po skončení účetního ob
roku 2010 bude provedeno vyúčtování zálohových plateb za dodávku tepelné energie,
ORG
000 000 000
§ 6172, pol. 5153- Plyn

Výdaje na základě smlouvy o zálohách za dodávku zemního plynu, platby na základě uzavřených smluv o výpů
1. Severomoravská plynárenská, a. s. Ostrava - Kupní smlouva o nákupu a prodej zemního plynu (měsíční úh
záloh na dodávku plynu pro pracoviště OSV, Žilinská 7, Olomouc), ORG 12 009 000 000
2. ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha - odbor Odloučené pracoviště Šumperk Smlo
o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/6149/2008-OSUH, ORG 12 010 000 000

§ 6172, pol. 5154 - Elektrická energie
Zálohové platby včetně měsíčního vyúčtování elektrické energie na základě uzavřených smluv
1. CENTROPOL ENERGY, a. s. Ústí nad Labem - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (platnost
smlouvy končí 31. 12. 2010), ORG 12 007 000 000
2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001,
ORG
008 000 000

3. ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha - odbor Odloučené pracoviště Šumperk Smlo
o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/6149/2008-OSUH, ORG 12 010 000 000
4. ČEZ, Prodej, s. r. o. Praha - Smlouva na dodávku a odběr elektrické energie (pracoviště OSV, Žilinsk
Olomouc), ORG 12 009 000 000
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5. Nemocnice Šternberk - Dohoda o užívání nebytových prostor a úhradách za služby (archiv), ORG 12 000 00

V návrhu rozpočtu na rok 2011 je ponechána rezerva 151 tis. Kč vzhledem k tomu, že po skončení účet
období roku 2010 bude provedeno vyúčtování zálohových plateb za dodávku elektrické energie,
ORG
000 000 000
§ 6172, pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva
Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. Návrh rozpočtu vychází z reality roku 2010.
§ 6172, pol. 5157 - Teplá voda
Na položce 5157 jsou účtovány úhrady dle skutečně odebraných jednotek dle uzavřené smlouvy.
Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001
§ 6172, pol. 5159 - Nákup ostatních paliv a energie
Nafta do náhradního zdroje elektrické energie.
§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt
Hrazení poštovného.

§ 6172, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací
Veškeré platby hrazené z položky 5162 jsou na základě uzavřených smluv s dodavateli.
1. Telefónica 02 Czech Republic, a. s. Praha - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb (mobilní hov
služby IP VPN, referenční čísla služby ISDN)

2. MERIT Group, a. s. Olomouc - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb, Smlouva o připojov
údržbě a provozování zařízení, úhrady za připojení, udržování a provozování telekomunikačních zaříze
INTERNET
3. GTS NOVERA, s. r. o. Praha - Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
(pevné linky)
4. Telekomunikační služby - kancelář Brusel
5. ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha - odbor Odloučené pracoviště Šumperk Smlo
o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/6149/2008-OSUH
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 (archiv)

§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů
1. Česká pojišťovna, a.s. Praha - Pojistná smlouva o pojištění vozidel č. 5347498810. Havarijní pojištění voz
úhrady čtvrtletní dle stanovených splátek.
2. Allianz pojišťovna, a.s. Praha - skupinová pojistná smlouva AUTOFLOTILY 2006. Skupinová pojistná smlo
pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel č. 898188314
3. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha - Rámcová pojistná smlouva č. 50985100-60 - cestovní pojiš
zaměstnanců
4. Pojištění platebních karet MERLIN (9 ks)
§ 6172, pol. 5164 - Nájemné
1. Regionální centrum Olomouc s. r. o., Olomouc - Smlouva o nájmu nebytových prostor č. R2/N/2008/001 vč.
Dodatku č. 1 ke Smlouvě - nájem nebytových prostor, ORG 12 008 000 000
ORG 12 000 000 000:

2. První kapitálová společnost, a.s. Přerov - Smlouva o nájmu nebytových prostor AB/2004/430
3. Výdaje na pronájem kanceláře v Bruselu na základě uzavřené smlouvy č. 2010/03757/OSR/DSM
4. Pronájem budovy Chválkovice - archiv
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5. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha - odbor Odloučené pracoviště Šump
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/5487/2009-OSUH
6. První kapitálová společnost, a.s. Přerov - Smlouva o nájmu nebytových prostor AB/2010/585
V návrhu rozpočtu na rok 2011 je ponechána částka ve výši 301 tis. Kč, která bude použita na případné zajiš
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 pož
ochrany, ve znění dodatků

2. Ostatní platby na základě uzavřených objednávek - posuzování neopravitelnosti DHIM před pořízením nov
předmětů, revizní zprávy vyplývající z revizí technologických zařízení, ostatní konzultace a poradenství, znale
posudky.

§ 6172, pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání
Povinné vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých
předpisů, (vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, ZOZ). Další vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb j.n.
1. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001 ,
ORG
008 000 000
2. ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha - odbor Odloučené pracoviště Šumperk Smlo
o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/5487/2009-OSUH, ORG 12 010 000 000
ORG 12 000 000 000:
3. SodexoPass, s. r. o. Praha - Smlouva o odběru poukázek
4. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II., Olomouc- Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 231/II
znění dodatků - úklid v budově RCO
5. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II., Olomouc- Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 165/I
znění dodatků - úklid v budově KÚOK
6. Statutární město Olomouc - Dohoda o užívání podzemního parkoviště
7. S.O.S. akciová společnost, Olomouc - Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb vč. dodatků
8. GRASO a. s., Olomouc - Smlouva o střežení objektu ve znění dodatků (ostraha objektu RCO)
9. ZELOS spol. s r.o., Praha - Smlouva o odběru pokrmů

10. Revize - klimatizace, UPS, hasící zařízení s argonitem, ruční hasící přístroje, hydranty, suchovod,
Žilinská, EZS přenos, rozvaděče, nouzové osvtlení, diesel, hromosvod a elektroinstalace Žilinská, elektroinsta
- bufet, elektroinstalace, venkovní šachta, sprinklery, vzduchotechnika
11. Česká pošta, s. p. Praha - Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek
12. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II., Olomouc- Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 280
ve znění dodatků - úklid v budově RCO
13. Česká tisková kancelář, Praha - Smlouva o dodávání zpravodajského servisu ČTK
14. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník - pracoviště Jeseník, Doh
o užívání nebytových prostor a úhrada za služby
15. Technické služby města Olomouce, a. s. - Smlouva o odvozu a zneškodňování odpadů vč. dodatků
16. ANOPRESS Praha - Smlouva / monitoring zpravodajský servis
17. Dopravní zdravotnictví a. s. Třinec - Smlouva o závodní preventivní péči
18. Ostatní úhrady nasmlouvané na objednávky - inzerce, poplatky za televizory, rádia, mytí oken v budovách
KÚOK a RCO, mytí garáží, čištění fontány, úklid kancelářských prostor nad rámec uzavřených smluv, kurýrní
služba, stěhování, mytí žaluzií, výroba informačního systému, vizitky aj.
§ 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování
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1. Servis, pozáruční a záruční opravy, roční prohlídky vozidel OK , ORG 12 004 000 000
ORG 12 000 000 000:
2. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r. o. Ostrava - Smlouva č. 087/2005 o údržbě komunikač
zařízení vč. dodatku (telefonní ústředna)
3. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol s r. o., Praha - Smlouva o poskytování služeb (pravid
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 vč
dodatků
5. Schindler Moravia, s. r. o. Olomouc - Smlouva o dílo č. V305/1/01 ve znění dodatků servis a údržba výta
budově KÚOk
Plánované akce:
Oprava podzemního parkoviště před nádražím, výměna parkovacího systému
Oprava a výměna vnitřních kamer
Výměna pisoárů v 1. NP
Nátěr oken

Dále jsou z položky 5171 hrazeny ostatní opravy a údržba: opravy závor, garážových vrat, opravy frankova
strojů, opravy zámků, dveří, veškeré opravy a údržba na budovách KÚOK, na pronajatém objektu budovy RCO

§ 6172, pol. 5173 - Cestovné tuzemské a zahraniční
Pro rok 2011 navrhujeme cestovné ve stejné výši jako v roce 2010 ( tuzemské cesty ve výši 2 200 tis.Kč, ORG
cesty ve výši 1 300 tis.Kč ORG 12 000 000 099)
§ 6172, pol. 5175 - Pohoštění
Položka zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění KÚOK.
§ 6172, pol. 5176 - Účastnické poplatky
Pro rok 2011 navrhujeme poplatky na konference ve stejné výši jako v roce 2010.
§ 6172, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky
Úhrady příspěvků za členství v Komoře auditorů.

§ 6172, pol. 5194 - Věcné dary
Nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru - květiny při životních jubileích, smuteční věnce při úm
věcné dary za účelem zahraničních pracovních cest.
§ 6172, pol. 5323 - Neinvestiční transfery krajům
Moravskoslezský kraj, Ostrava - Smlouva o poskytnutí dotace (provoz videokonference) - novela smlouvy.
§ 6172, pol. 5361 - Nákup kolků
Položka zahnuje nákup cenin - kolků pro potřeby odborů KÚOK.
§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků
Nákup dalničních známek pro vozidla KÚOK, poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí pro OMP.
§ 6172, pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci

Tato položka byla vytvořena poprvé v roce 2009 v důsledku změn nemocenského pojištění zaměstnanců. Vzhl
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zaměstnavatel bude za
mezd v době nemoci po dobu 3 týdnů) a vzhledem k čerpání roku 2010 navrhujeme výši položky náhrady pro
výši .
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Tato položka byla vytvořena poprvé v roce 2009 v důsledku změn nemocenského pojištění zaměstnanců. Vzhl
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zaměstnavatel bude za
mezd v době nemoci po dobu 3 týdnů) a vzhledem k čerpání roku 2010 navrhujeme výši položky náhrady pro
výši .
§ 6330, pol. 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu
Pro rok 2011 navrhujeme ponechat příděl ve stejné výši jako v roce 2010, tj. ve výši 3,5%.
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6 086 tis.Kč

ve výši 3,5%.
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Odbor majetkový a právní
Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

6

6172

5163

20 003 000 000 Služby peněžních ústavů

6172

5164

20 000 000 000 Nájemné

6172

5166

6172

5166

6172

5169

6172

5169

6172

5192

20 000 000 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

0

6172

5362

20 000 000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

3

6172

5499

30 102 000 000 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

1

6172

6121

6172

6130

6172

6130

6172

6130

12

20 908
70

Konzultační, poradenské a právní služby

1 800

Konzultační, poradenské a právní služby

0

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

25

Nákup ostatních služeb

0

12

14

Budovy, haly a stavby

0

60 004 000 000 Pozemky

11 958

12

Pozemky

0

14

Pozemky

0

Celkem

34 765

§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

Výše výdajů je navrhována v souladu s Pojistnou smlouvou č. 772009814, ve zněních dodatků s Kooperativou,

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné

Tato položka je zřízena pro úhradu nájemného, a to zejména za pronájem pozemků od ČR - Pozemkové
souvislosti s majetkoprávním vypořádáváním investičních akcí Olomouckého kraje.

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

Tyto výdaje v majetkoprávních a jiných záležitostech pro Olomoucký kraj a Krajský úřad Olomouckého kra
uzavřené smlouvy s AK Ritter-Šťastný, výdaje na vyhotovení znaleckých posudků a výdaje na vyhotovování ge
část těchto výdajů představují výdaje na vyhotovování geometrických plánů v souvislosti s převody silničníc
krajem, městy a obcemi Olomouckého kraje a náklady na vyhotovení znaleckých posudků pro výkupy silničníc
osob. ( 600 tis.Kč ORG 20 000 000 000 a 1 200 tis.Kč ORG 20 000 009 000)

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Tyto výdaje zahrnují zejména výdaje za jednorázové úhrady v souvislosti se zřízováním věcných břemen ve
resp. ve prospěch nemovitostí ve vlastnictví Olomouckého kraje, a dále výdaje na pořízení kopií geometric
uveřejnění informací o veřejných zakázkách na centrální adrese, inzerci záměrů Olomouckého kraje v tisku, po
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§ 6172, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Tato položka je navrhována pro úhradu poplatků (za ověřování listin, podpisů, případně poštovních poplatk
pořizováním nemovitého majetku.

§ 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. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Tyto výdaje zahrnují úhradu poplatků třetím osobám za ověřování podpisů, ověřování listin a na úhradu pošt
uzavíranými kupními smlouvami na výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy.

§ 6172, pol. 6130 - Pozemky

Tyto výdaje budou použity zejména na majetkoprávní vypořádání nemovitostí pro Regionální letiště Přero
silnicemi II. a III. Třídy z vlastnictví třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje, popřípadně na pořízení po
příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
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ORJ - 04

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

7

8

9

10=9/6

20 908

14 659

20 908 100,00

70

61

70 100,00

1 799

908

1 800 100,00

55

14

25

9

80

3

1

0

1

3

0

2

3

2

2 200,00

4 097

0

1 970

1 597

11 900

698

103

0

41 014

17 951

24

96,00

66,67

11 958 100,00

34 765

1,00

20 908 tis.Kč

ních dodatků s Kooperativou, pojišťovnou, a.s.

70 tis.Kč

zemků od ČR - Pozemkového fondu ČR a třetích osob v
e.

1 800 tis.Kč

ajský úřad Olomouckého kraje zahrnují výdaje na základě
a výdaje na vyhotovování geometrických plánů. Podstatnou
ouvislosti s převody silničních pozemků mezi Olomouckým
posudků pro výkupy silničních pozemků z vlastnictví třetích

24 tis.Kč

zováním věcných břemen ve prospěch Olomouckého kraje,
e na pořízení kopií geometrických plánů, fotodokumentace,
Olomouckého kraje v tisku, popřípadě další služby.
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1 tis.Kč
případně poštovních poplatků) organizacím v souvislosti s

2 tis.Kč

movitého majetku.

2 tis.Kč

ování listin a na úhradu poštovních poplatků v souvislosti s
I. třídy.

11 958 tis.Kč

pro Regionální letiště Přerov a na odkupy pozemků pod
e, popřípadně na pořízení pozemků potřebných pro činnost

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 41 (celkem 170)

Odbor správní a legislativní
Mgr. Marie Mazánková
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

6172

5166

20 000 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

10

6172

5192

20 000 000 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

40

Celkem

50

§ 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
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

6

7

8

9=8/5

10

0

10 100,00

40

8

40 100,00

50

8

50 100,00

10 tis.Kč
40 tis.Kč
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Odbor informačních technologií
Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

6

6172

5137

20 000 000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

2 000

6172

5137

21 20 000 000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

0

6172

5139

20 000 000 000 Nákup materiálu

6172

5164

20 000 000 000 Nájemné

3 600

6172

5164

9 20 000 000 000 Nájemné

0

6172

5166

20 000 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

6172

5168

20 000 000 000 Služby zpracování dat

3 300

6172

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

2 880

6172

5171

20 000 000 000 Opravy a udržování

10 456

6172

5171

24 20 000 000 000 Opravy a udržování

0

6172

5172

20 000 000 000 Programové vybavení

Celkem

400

100

100
22 836

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Plánovaná obměna výpočetní techniky s důrazem na úsporu energií a zvýšení výkonu a další nákupy v rámci o
1. Monitory - 100 ks, PC - 100 ks
2. Provozní spotřeba - čtečky, čtečky s pamětí, čipové karty

§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu

Materiál při opravách prováděných vlastními pracovníky - pevné disky, základní desky, baterie do náhradních z

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné

Nájemné multifunkčních zařízení - jedná se o 34 kusů (multifunkční zařízení je tiskárna kombinovaná s kopírko
Nájemní multifunkčních tiskáren končí v průběhu druhé poloviny roku 2011 (s ohledem na to, že byly instalová
rok 2010 byl ve výši 3 600 tis.Kč, ale v průběhu roku 2010 byla provedena rozpočtová změna, přesun části f
5169, protože smlouva na multifunkční tiskárny je koncipována jako nájemné a jako nákup služeb.

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné (UZ 09)

Nájem optických tras, které které propojují sídlo kraje a složky integrovaného záchranného systému, nájem
předchozích obdobích řešeno v průběhu roku rozpočtovou změnou, přesun z rezervy na krizové řízení z rozpoč

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

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

§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat
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1. Publikační systém - implementace, web party pro KÚOK
2. Intranet - přechod na 2007 pro KÚOK
3. Převod databáze Kevis na mssql pro KÚOK, MARBES CONSULTING s.r.o
4. Převod HelpDesku - optimalizace pro KÚOK, MARBES CONSULTING s.r.o.
5. EKO, řízení PO - převody sumrizovaných dat PO, převody dat v rámci DC2 - vzdělávání pro KÚOK
Návrh rozpočtu na rok 2011 je navrhován nižší než rozpočet 2010, vzhledem k čistotě účtování výdajů, které
Nákup ostatních služeb.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Servisní smlouvy, systémvé podpory, úpravy a rozvoj SW, aktualizace SW
1. ANeT - Advanced Network Technology, servisní smlouva - docházka pro KŘ (smlouva 2008/1476/OIT/DSM)
2. Datacentrum systems & consulting, a.s., servisní smlouva - mzdy, personalistika pro KŘ (smlouva
2003/0284/OIT/DSM)
3. TESCO SW a.s., servisní smlouva - sw FAMA+ pro KŘ a KÚOK (smlouva 2007/0434/OIT/DSM)
4. IMPROMAT CZ spol. s.r.o., multifunkce, SafeQ pro KÚOK (smlouva 2007/1372/OIT/DSM)
5. Podpora CISCO - aktivní prvnky pro OIT a KÚOK
6. Infinity a.s., Microsoft EE - MS Office pro KÚOK (smlouva 2010/00939/OIT/DSM)
7. ORBIT s.r.o., CITRIX vzdálený přístup pro KÚOK (smlouva 2009/03907/OIT/DSM)
8. ICZ a.s., vzdálená správa aktivních prvků pro KÚOK (smlouva 2003/0984/OIT/DSM a 2004/0844/OIT/DSM)
9. Software602 a.s., rozvoj form 602 pro KÚOK

10. První certifikační autorita a.s., obnova certifikátů a nové certifikáty a služby pro KÚOK (smlouva 2005/0320/

11. ASD Software, s.r.o, servisní smlouva - IS DIS, dotační informační systém pro KÚOK (smlouva 2003/0721/
12. Wolters Kluwer ČR, a.s., servisní smlouva - ASPI, automatizovaný systém právních předpisů pro KÚOK (sm
2006/1298/OIT/DSM)
13. GORDIC spol. s.r.o, servisní smlouva - upgrade pro KÚOK, OE, PO (smlouva 2003/0765/OIT/DSM)

14. MARBES CONSULTING s.r.o. , servisní smlouva - ePUSA, Kevis, HelpDesk pro KÚOK (smloua
2005/0153/OIT/DSM)
15. MARBES CONSULTING s.r.o. , servisní smlouva - EOS, ENO, REN, RB, CES, ESP pro KÚOK (smloua
2007/0673/OIT/DSM)
16. Software602 a.s., servisní smlouva - sw 602xml Form Publishing (včetně Form Designer), Form Server pro
(smlouva 2005/1231/OIT/DSM)
17. DATECENTRUM ysystems & consulting, a.s., rozvoj SW DC2, vzdělávání, portál, organigram pro KŘ, KÚO
18. ANeT - Advanced Network Technology, s.r.o., rozvoj SW TIME - docházka pro KŘ, KÚOK
19. GORDIC spol.s.r.o., VFP, standardní služby SSL a EKO, SSD PO - update SSD pro KÚOK, OE, PO
20. ASD Software s.r.o., úpravy a rozvoj SW DIS a ISOP pro OIEP, OSR, KÚOK
21. Central European Data Agency a.s., servisní smlouva - Streetnet, užívání digitálních map pro ODSH a ZZS
(smlouva 2006/0042/OIT/DSM)
22. MARBES CONSULTING s.r.o, rozvoj SW PROXIO pro OE, OMP
23. Sentinet s.r.o., servisní smlouva - eAukce pro OIEP, OKPP (smlouva 2006/0726/OIT/DSM)
24. ÚRS Praha a.s., aktualizace SW KROS - kalkulace investičních akcí pro OIEP, OKPP (objednávka)
25. SOITRON s.r.o., LanDesk, správa PC úřadu, upgarde na W7 pro OIT
26. Symantec, doplnění licencí pro OIT
27. SODATSW spol.s.r.o., SODAT - Optim Access pro OIT
28. GEODIS BRNO spol.s.r.o., druhá část ortofoto (2009) pro OSR, ODSH, OŽPZ, obce OK
29. ARCDATA PRAHA s.r.o., systémová podpora ESRI pro OIT, OSR, ODSH, OŽPZ, OKPP (objednávka)j
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30. ESPACE MORAVA, s.r.o., katastr pro OMP, KÚOK (smlouva 2004/0742/OIT/DSM)
31. MERIT GROUP a.s., DATACENTRUM pro PO (smlouva 2010/00151/OIT/DSM)
32. GEOREAL spol.s.r.o., systémová podpora SpiritGIS pro OSR (objednávka)
33. MP Orga, spol.s.r.o., servisní smlouva - MPOVSP - počítačový program - státní příspěvek - zařízení pro dě
vyžadující okamžitou pomoc pro OSV (smlouva 2006/1749/OIT/DSM)
34. MÚZO Praha, s.r.o., servisní smlouva - rozpočet a výkaznictví JASU, MŠMT pro OŠMT (smlouva
2005/0272/OIT/DSM)
35. T-MAPY spol.s.r.o., servisní smlouva - ENZZ, evidence nestátních zdravotnických zařízení pro OZ (smlouv
2007/2190/OIT/DSM)
36. FORESTA SG, a.s., servisní smlouva - sw dotace LH+ pro OŽPZ, (smlouva 2008/0730/OIT/DSM)
37. Kvasar, spol.s.r.o, servisní smlouva - sw - ovzduší pro OŽPZ (smlouva 2003/0717/OIT/DSM)
38. INISOFT s.r.o., servisní smlouva - odpady - sw Evi, Espi pro OŽPZ (smlouva 2004/0283/OIT/DSM)
39. Karel Janeček Ing. YAMACO Sofware, servisní smlouva - dopravní agenda, přestupky, myslivost pro OŽPZ
ODSH (smlouva 2003/1108/OIT/DSM)
40. Consulting4U, s.r.o, servisní smlouva - H4U pro ZZOK (smlouva 2007/2329/OIT/DSM)
41. Consulting4U, s.r.o., servisní smlouva - licenční smlouva SAP pro ZZOK (smlouva 2005/0292/OIT/DSM)
42. Další služby, které je v průběhu roku řešit
Na této položce je výrazný nárůst, protože v návrh rozpočtu roku 2010 byly některé druhy výdajů zařazeny na
Vzhledem k čistotě účtování dochází tedy v návrhu rozpočtu na rok 2011 k přesunům.

§ 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování

1. Opravy
2. MERIT GROUP a.s., opravy, profylaxe (smlouva 2004/0107/OIT/DSM)
Návrh rozpočtu na rok 2011 je navrhován nižší než rozpočet 2010, vzhledem k čistotě účtování výdajů, které
Nákup ostatních služeb.

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

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

7

8

9

10=9/6

2 000

201

2 000 100,00

29

0

400

126

2 437

1 622

1 700

569

427

569

100

0

1 600

24

9 743

4 791

6 456

3 803

526

526

100

1

200 200,00

23 960

11 521

23 969 104,96

400 100,00
47,22

100 100,00
2 100

63,64

15 700 545,14
1 200

11,48

2 000 tis.Kč

konu a další nákupy v rámci obměny ostatních zařízení.
1 900 tis.Kč
100 tis.Kč

400 tis.Kč

esky, baterie do náhradních zdrojů

1 700 tis.Kč

skárna kombinovaná s kopírkou, případně skenerem a faxem).
edem na to, že byly instalovány průběžně). Návrh rozpočtu na
očtová změna, přesun části finančních prostředků na položku
ko nákup služeb.

569 tis.Kč

záchranného systému, nájem prostorů pro záložní servery. V
ervy na krizové řízení z rozpočtu kanceláře hejtmana.

100 tis.Kč

ce, aktualizace a audit bezpečnostních politik.

2 100 tis.Kč
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1 200 tis.Kč
500 tis.Kč
100 tis.Kč
100 tis.Kč
zdělávání pro KÚOK
200 tis.Kč
čistotě účtování výdajů, které musí hrazeny z položky 5169 -

15 700 tis.Kč

smlouva 2008/1476/OIT/DSM)
a pro KŘ (smlouva

7/0434/OIT/DSM)
2/OIT/DSM)

M)
SM)
DSM a 2004/0844/OIT/DSM)

39 tis.Kč
122 tis.Kč
202 tis.Kč
1 300 tis.Kč
300 tis.Kč
3 600 tis.Kč
460 tis.Kč
500 tis.Kč
100 tis.Kč

o KÚOK (smlouva 2005/0320/OIT/DSM)

100 tis.Kč

o KÚOK (smlouva 2003/0721/OIT/DSM)
ávních předpisů pro KÚOK (smlouva

217 tis.Kč

2003/0765/OIT/DSM)

244 tis.Kč
1 550 tis.Kč

pro KÚOK (smloua
227 tis.Kč

S, ESP pro KÚOK (smloua
365 tis.Kč

m Designer), Form Server pro KÚOK

ortál, organigram pro KŘ, KÚOK
o KŘ, KÚOK
SD pro KÚOK, OE, PO

49 tis.Kč
250 tis.Kč
50 tis.Kč
1 700 tis.Kč
150 tis.Kč

tálních map pro ODSH a ZZSOK

26/OIT/DSM)
P, OKPP (objednávka)

Z, obce OK
ŽPZ, OKPP (objednávka)j

64 tis.Kč
50 tis.Kč
5 tis.Kč
11 tis.Kč
800 tis.Kč
450 tis.Kč
120 tis.Kč
1 002 tis.Kč
450 tis.Kč

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 44 (celkem 170)

DSM)
M)

30 tis.Kč
283 tis.Kč
15 tis.Kč

ní příspěvek - zařízení pro děti
27 tis.Kč

pro OŠMT (smlouva
68 tis.Kč

kých zařízení pro OZ (smlouva

008/0730/OIT/DSM)
0717/OIT/DSM)
2004/0283/OIT/DSM)
řestupky, myslivost pro OŽPZ, OSL,

31 tis.Kč
39 tis.Kč
17 tis.Kč
78 tis.Kč

52 tis.Kč
OIT/DSM)
173 tis.Kč
ouva 2005/0292/OIT/DSM)
255 tis.Kč
155 tis.Kč
eré druhy výdajů zařazeny na jiné položky rozpočtové skladby.
nům.

1 200 tis.Kč
500 tis.Kč
700 tis.Kč
čistotě účtování výdajů, které musí hrazeny z položky 5169 -

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

Správce:

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

4

5

§

položka

UZ

1

2

3

6172

5141

20 000 000 000 Úroky vlastní

780

6172

5141

804 20 000 000 000 Úroky vlastní

36 900

6172

5141

813 20 000 000 000 Úroky vlastní

55 000

6172

5142

6172

5163

6172

5164

20 000 000 000 Nájemné

6172

5166

20 000 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

6172

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

6172

5362

20 000 000 000 Platby daní a poplatků

3636

5325

6409

5229

6409

5229

6409

5901

20 000 000 000 Nespecifikované rezervy

30 237

6409

5901

813 20 000 000 000 Nespecifikované rezervy

0

6172

5901

Nespecifikované rezervy

120

100

20 000 000 000 Realizované kurzové ztráty

600

Služby peněžních ústavů

0
2 000
200
4 000
500

30 104 000 000 Neinvestiční transfery regionálním radám
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
1 30 102 000 000
podobným organizacím )1
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
2 30 102 000 000
podobným organizacím )2

26 000
10 800

Celkem

167 237

§ 6172, pol. 5141 - Úroky vlastní
1. Úroky - Dodatky ke smlouvě o úvěrovém rámci s Českou spořitelnou, a.s.
2. Úroky - Smlouva s KB - Investice Olomouckého kraje
3. Úroky - Smlouva s EIB - Modernizace silniční sítě, UZ 804
4. Úroky - Smlouva s EIB - ROP, UZ 813

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

§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

1. Jedná se o úhradu poplatků za vedení účtu, poplatky za jednotlivé položky a další služby spojené s vedením
tis.Kč, ORG 20 000 000 000
2. Pojištění platebních karet ve výši 6 tis.Kč, ORG 20 003 000 000

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné
Výdaje na úhradu nákladů na bezpečnostní schránku zřízenou v KB
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 42 (celkem 170)

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

Výdaje na úhradu nákladů za daňové poradenství a konzulatační činnosti v oblasti účetnictví na základě uzavř

§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků

Výdaje na úhradu daní z nemovitostí a daní z převodu nemovitostí a daně z přidané hodnoty na základě daňo
za krátkodobé nájmy (do 48 hod.) včetně vybavení (např. pronájem kongresového sálu), pronájem nebytových
nájem parkovacích míst, úplata za poskytnutí věcného břemene, pořízení zboží z členského země EU v rám
pozemků, stravovací služby ZELOS, EKO-KOM (zajištění informační kampaně v oblasti vzdělávání a osvěty ob

§ 3636, pol. 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
Neinvestiční dotace pro Úřad regonální rady regionu soudržnosti Střední Morava na základě Smlouvy o
operačního programu Střední Morava.

§ 6409, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Významné projekty - UZ 001. )1 Upravený rozpočet a čerpání probíhá na všech odborech - údaje uvedeny pro i
§ 6409, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Příspěvky do 25 tis.Kč - UZ 02 )2 Upravený rozpočet a čerpání probíhá na všech odborech - údaje uvedeny pro

§ 6409, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy
Rezerva na neplnění daňových příjmů

§ 6172, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy
Finanční prostředky z pojišťovny Kooperativa, na základě smlouvy o reklamní činnosti.
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ORJ - 07

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

6

7

8

9=8/5

2 280

551

9 556 1 225,13

35 400

9 645

26 000

70,46

41 043

15 335

43 000

78,18

100

2 136

600

381

600

1

1

2

2 000

1 165

2 000

100,00

199

0

400

200,00

15 595

11 892

4 000

100,00

500

500

500

100,00

47 820

38 140

26 000

13 741

13 063

10 800

100,00

30 237

0

30 000

99,22

257 607

0

0

4 721

0

120

100,00

451 844

92 809

155 978

93,27

3 000 3 000,00
100,00

100,00

78 556 tis.Kč
56 tis.Kč
9 500 tis.Kč
26 000 tis.Kč
43 000 tis.Kč

3 000 tis.Kč
600 tis.Kč
služby spojené s vedením bankovních účtů ve

výši 596

2 tis.Kč
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2 000 tis.Kč

účetnictví na základě uzavřených smluv.

4 000 tis.Kč

é hodnoty na základě daňového přiznání . DPH je odvádělno
sálu), pronájem nebytových prostor a motivých věcí - kantýna,
členského země EU v rámci projektu PIKE, nájem honebních
asti vzdělávání a osvěty obyvatel s odpady) a další.

500 tis.Kč

va na základě Smlouvy o zajištění financování regionálního

organizacím
orech - údaje uvedeny pro informaci

26 000 tis.Kč

organizacím

10 800 tis.Kč

borech - údaje uvedeny pro informaci

30 000 tis.Kč
120 tis.Kč

sti.
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Odbor strategického rozvoje kraje
Ing. Michaela Pruknerová
vedoucí odboru

Správce:

schválený
rozpočet 2010

4

5

položka

UZ

1

2

3

3635

5166

20 004 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

3635

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

250

3635

5192

20 000 000 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

250

3635

5321

Neinvestiční transfery obcím

3636

5169

Nákup ostatních služeb

3636

5175

Pohoštění

3639

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

6 850

3639

5169

Nákup ostatních služeb

2 710

3639

5212

30 102 000 000

3713

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

3713

6122

3714

6371

6172

5169

6409

5909

3349

5213

16

2251

5213

16

Neinvestiční transfery nefinančním
30 102 003 008 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

3 000

2251

6313

16

Investiční transfery nefinančním
30 102 003 008 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

1 000

3299

5213

16

Neinvestiční transfery nefinančním
30 102 003 028 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

2 000

3636

5229

16

3639

5213

16

33

ORG

název položky

§

2 675

0
1 000
30

Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

241

Stroje, přístroje a zařízení
Účelové investiční transfery nepodnikajícím
fyzickým osobám

Ostatní neivestiční výdaje jinde nezařazené
Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - právnickým
30 102 000 000 osobám

Neinvestiční transfery nefinančním
30 102 000 000 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám
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1 624
10 000
350

Nákup ostatních služeb

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a
podobným organizacím

300

1 500

350
300

Strana 43 (celkem 170)

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a
podobným organizacím

3639

5229

16

3639

5321

16

30 100 000 000 Neinvestiční transfery obcím

3639

5222

16

30 101 000 000 Neinvestiční transfery občanským sdružením

500

Program obnovy venkova
2212

5321

17

Neinvestiční transfery obcím

0

2212

6341

17

Investiční transfery obcím

0

2219

5321

17

Neinvestiční transfery obcím

0

2219

6341

17

Investiční transfery obcím

0

3299
3322
3349

6322
5321
5321

17
17
17

Investiční transfery občanským sdružením
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery obcím

0
0
0

3349

6341

17

0

3399

6349

17

Investiční transfery obcím
Ostatní investiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně

3631

5321

17

Neinvestiční transfery obcím

0

3631

6341

17

Investiční transfery obcím

0

3636
3636

5321
6341

17
17

0
0

3636

6349

17

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

3639

5321

17

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2010

1

2

3

4

5

3745

5321

17

Neinvestiční transfery obcím

0
0

0

0
40 500

30 100 000 000 Neinvestiční transfery obcím

5519

5329

17

Ostatní neivestiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně

5519

6341

17

Investiční transfery obcím

3639
3699

5169
5169

29
29

Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb

3699

6313

29

Investiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

0

3699

6315

29

Investiční transfery vybraným podnikatelským
subjektům ve vlastnictví státu

0
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3699

6324

29

3699

6341

29

3699

6371

29

6172
6172
6172

5164
5166
5169

508
508
508

3639

5229

508

Investiční transfery společenstvím vlastníkům
jednotek
Investiční transfery obcím
Účelové investiční transfery nepodnikajícím
fyzickým osobám
Nájemné
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
30 101 000 000
podobným organizacím

Celkem

0
0
9 600
0
0
1 375

86 805

§ 3635, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
1. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK)

Úkoly, které přecházejí z r. 2010 a vyplývají ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydaných dne 22.
pod č.j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 a stanovené usnesením ZOK č. UZ/6/39/2009 ze dne 29. 6. 2009:

Aktualizace č. 1 ZÚR OK - dle § 42 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (st
a) úprava dokumentace a zhotovení čistopisu k vydání OOP po veřejném projednání
b) zpracování právního stavu po aktualizaci č. 1 ZÚR OK

2.1 Územně plánovací podklady (ÚPP) - územní studie (ÚS)
Povinnost pořízení územních studií je stanovena Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými us
č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008:

a) Územní studie D3 - upřesnit vymezení ploch a koridorů pro předložku silnice I/44 v úseku Jeseník - Mikulovic
b) Územní studie - prověřit možnosti vedení severního obchvatu Olomouce
c) Územní studie - prověřit paralelní vedení dopravy mimo CHKO Litovelské Pomoraví (silnice II/444)
d) aktualizace evidovaných územních studií
2.2. ÚPP - Územně analytické podklady Olomouckého kraje (ÚAP OK)

Aktualizace dat ÚAP je povinnost ze stavebního zákona, viz ust. § 28 odst. 1, aktualizace dat musí být prová
za dva roky. Krajský úřad při ní zajišťuje aktualizaci v části datového modelu i ve výsledcích a závěrech, tj. v
Tento úkol je zabezpečován prostřednictvím a naplňováním:
a) Úplné aktualizace ÚAP OK dle § 28 odst. 1 stavebního zákona
b) Portál Olomouckého kraje pro poskytování dat ÚAP - udržitelnost

3. Technická pomoc II
Povinnost je dána § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatřování znaleckých posudků a dle § 30 odst.
pro ověření vybraných problémů v území.

§ 3635, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Technická pomoc I
Nákupy mapových podkladů a zveřejňování územně plánovacích podkladů a dokumentací na Internetu nejen
pořizování, čímž se značně zvyšuje četnost umisťování dokumentací pro dálkový přístup.

§ 3635, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
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Soudní náhrady
K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle Soudního řádu správního). Stanovené dle ustano
Sb., soudního řádu správního.

§ 3636, pol. 5175 - Pohoštění
1. Seminář k POV 2011 pro obce Olomouckého kraje, ORG 20 000 000 000

Jedná se o výdaje na zajištění občerstvení na seminářích k POV 2011 pro celkem cca 300 účastníků
občerstvení na semináři pracovníků ORP k administraci žádostí POV 2011 a občerstvení na stánku Regioninv
vítězných obcí v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011.
2. Prezentace kraje na konferencích, veletrzích a dalších akcích, 20 001 000 000

Výdaje na zajištění občerstvení na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozv
000,-), raut při vyhlášení soutěže Podnikatel roku 2010 Olomouckého kraje (50 000,-).
3. Jednání v oblasti snižování nezaměstanosti v OK, ORG 20 000 000 000
Zajištění občerstvení na aktuálně schválených akcích vedením OK.

§ 3639, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
ORG 20 004 000 000:
1. Aktualizace Územní energetické koncepce Olomouckého kraje

Aktualizace Územní energetické koncepce Olomouckého kraje včetně Akčního plánu ve smyslu zákona č. 406/
ukládá aktualizovat krajské dokumenty do pěti let od pořízení. Dalším důvodem je očekávané schválení nové S
2. Optimalizace provozu odběrných míst elektřiny PO OK - velkoodběratelé - provoz trafostanic

Zpracování analýzy na zmapování stavu 40-ti odběrných míst PO OK, kde dochází k odběru elektrické energi
vyjasnění vlastnických vztahů k trafostanicím, provedení technickoekonomického vyhodnocení a stano
jednotlivých odběrných míst. Vyvoláno požadavkem na centrální nákupy energií, kdy není umožněno někte
napětí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

3. Pořizování a zajišťování statitstickým 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, za úplatu
Zpracování aktualizace přílohy č. 2 PRÚOOK - Vymezení hospodářsky slabých a strukturálně postižených územ
usnesení vlády č. 560/2006.
4. Program rozvoje územního rozvoje Olomouckého kraje (PRÚOOK)

Aktualizace PRÚOOK v návaznosti na nové Programové prohlášení ROK a aktuální dotační politiku ČR a E
návrhové části dokumentu a SEA hodnocení. Úkol zahájit aktualizaci PRÚOOK byl schválen usnesnesením
2009. Cena díla bude výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu.

ORG 20 004 000 022
5. Studie a analýzy týkající se zajištění aktivit spojených s budováním letiště Přerov, a.s.,

Zajištění aktivit spojených s budováním letiště Přerov - zpracování studie proveditelnosti pro žádos
(uznatelný náklad pro projekt v případě schválení dotace), dokumentace k územnímu řízení, případně
komisí
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§ 3639, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2011, ORG 20 002 000 000
Náklady na dopravu a činnost hodnotitelské komise, výroba diplomů, propagačních panelů, výroba předávacíc
soutěže.

2. Příspěvek Krajské energetické agentuře na osvětovou činnost (KEA), ORG 20 000 000 000
Příspěvek OK na osvětovou činnost KEA (pořádání seminářů, exkurzí, konzultací, poradenství, odborná techni
3. Aktualizace a zpracování nových energetických auditů (EA), ORG 20 000 000 000
Zhotovení a aktualizace EA v souvislosti s předkládáním žádostí o dotace, před realizací pilotních projektů v
majetku OK, žádosti příspěvkových organizací o zpracování EA.
4. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku OK, ORG 20 000 000 000
Splnění zákonné povinnosti - § 6a zákona 406/2000Sb., o hospodaření energií. Povinná příloha stavebně
nových staveb a rekonstrukcích s dopadem do energetického hospodářství.
5. Překlady, ORG 20 000 000 000

Výdaje na překlady důležitých dokumentů a dopisů řídících struktur Programu švýcarsko-české spoluprác
Norska, zajištění překladu důležitých dokumentů pro rozvoj podnikání a vstup investorů, výdaje na překlady d
struktur Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.

6. Prezentace kraje na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozvojov
průmyslových zón apod., ORG 20 001 000 000

Jedná se o účast na dvou tuzemských veletrzích URBIS INVEST v Brně a REGIONINVEST v Olomouci a ú
REAL VIENNA ve Vídni, nebo EXPO REAL v Mnichově). Z této položky budou hrazeny služby spojené s p
elektrickou energii, přívod vody, úklid a další služby spojené s grafickým návrhem, stavbou, demontáží
potřebným nábytkem a dalším zařízením.
Náklady na tuzemské veletrhy (registrační poplatek, pronájem plochy, stavba stánku, zázemí): URBIS INVEST
tis. Kč. Účast na zahraničním veletrhu (registrace, plocha, stánek, zázemí): REAL VIENNA - 150 tis. Kč nebo E

7. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu, průmyslových zón
rozvojových ploch a krajské databáze podnikatelských nemovitostí , ORG 20 001 000 000

Propagace investičních příležitostí Olomouckého kraje v tisku, provozování online databáze podnikatelských
materiálů, nákup a výroba propagačních předmětů na veletrhy, konference či jiné prezentační akce, dále
inzerce.

8. Spolupráce Olomouckého kraje s AO Vojvodina, ORG 20 000 000 000
Finanční spoluúčast Olomouckého kraje na realizaci osmého kulatého stolu – obchodní příležitosti a možn
Finanční podpora informačního portálu www.newbalkan.com – 60 000 Kč. Účast Olomouckého kraje na pro
regionálního rozvoje a budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů E
schválená Usnesením Rady Olomouckého kraje č. UZ/45/38/2010.

9. Spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, ORG 20 000 000 000
Finanční spoluúčast Olomouckého kraje ve výši 300 tis. Kč na přípravě kulatých stolů pro podnikatele a realiza

10. Služby spojené s organizací soutěže Podnikatel roku 2010, ORG 20 001 000 000
Organizace a zajištění krajského kola soutěže Podnikatel roku 2010 Olomouckého kraje (kulturní program
techniky, zvukař, květinová výzdoba). Příprava tiskových zpráv, zveřejnění v regionálním tisku a TV. Příprava v
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Organizace a zajištění krajského kola soutěže Podnikatel roku 2010 Olomouckého kraje (kulturní program
techniky, zvukař, květinová výzdoba). Příprava tiskových zpráv, zveřejnění v regionálním tisku a TV. Příprava v

11. Podpora Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, ORG 20 001 000 000
Nákup služeb - komplexní zajištění služeb: Podpora Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v
podnikání (např. soutěž Podnikavá hlava).

§ 3639, pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým os

Soutěž Podnikatel roku 2010 - ocenění vítěze
Darovací smlouva o převedení finančních prostředků pro vítěze soutěže Podnikatel roku 2010 Olomouckého kr

§ 3713, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC - serv

Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy
včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2011. F
servisních služeb pro rok 2011 jsou realizovány formou čtvrtletních splátek.
ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR
ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR
SOŠ a DM Olomouc, S-2007/2477/OSR

§ 3713, pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení

1. Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC - in

Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy
včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2011. Fin
dodávky souboru opatření a stavebních prací pro rok 2011 jsou realizovány formou měsíčních splátek.
ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR, ORG 60 002 000 000
ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR, ORG 60 001 000 000, ORG 60 001 000 000
SOŠ a DM Olomouc, S-2007/2477/OSR, ORG 60 001 000 000

2. Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou
investice, ORG 20 000 000 000
ROK svým usnesením č. UR/45/40/2010 ze dne 19. 8. 2010 schválila realizaci dalších objektů v majektu OK
EPC. V případě provedení energeticky úsporných opatření poskytovatelem služeb EPC již v průběhu roku
investice již v průběhu roku 2011. Částka je odhadem splácení za cca 2-3 měsíce a bude zpřesněna po výběru
roku 2011.

§ 3349, pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým
UZ 16

KHK OK - Časopis podnikatelů
Příspěvek Olomouckého kraje Krajské hospodářské komoře Olomouckého kraje na Časopis podnikatelů, kter
vydání za podpory a finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

§ 2251, pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým
UZ 16
Neinvestiční příspěvek na provoz - Letiště Přerov a.s.
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Jedná se o finanční prostředky spojené s činností akciové společnosti Letiště Přerov, případně nákladů na po
Příspěvek bude poskytnut na základě smlouvy mezi krajem a akciovou společností Letiště Přerov a částka
kraje ve společnosti. Financování provozu Letiště Přerov a.s. vychází z Memoranda o spolupráci při rozvoji
UZ/6/42/2009 ze dne 29. 6. 2009).

§ 2251, pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým os
16

Investiční příspěvek - Letiště Přerov a.s.
Jedná se o finanční prostředky na investiční výdaje akciové společnosti Letiště Přerov, které vychází z Memora
letiště (schváleno ZOK č. UZ/6/42/2009 ze dne 29. 6. 2009).

§ 3299, pol. 5213 - Neinvetiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým o
UZ 16
Neinvestiční příspěvek Regionální agentura pro rozvoje Střední Moravy
Neinvestiční příspěvek je poskytován na základě smlouvy č. 2009/02640/OSR/DSM a jeho poskytnutí
UR/13/66/2007 dne 4. 6. 2009 a usnesením ZOK č. UZ/6/3/38/2009 dne 29. 6. 2009.

§ 3636, pol. 5229 - Ostatní neivestiční dotace neziskovým a jiným organizacím, UZ 16
1. Členský příspěvek Euroregion Praděd, ORG 30 101 003 015

Smlouva o přidruženém členství č. 2009/03250/OSR/DSM, schválená UZ/6/50/2009 ze dne 29. 6. 2009, sc
UR/18/13/2009 ze dne 30. 7. 2009 - členský příspěvek ve výši 280 tis. Kč ročně, poskytnutí I. čtvrtletí daného k
2. Členský příspěvek Euroregion Glacensis, ORG 30 101 003 007

Smlouva o mimořádném členství č. 2005/0924/OSR/DSM schválená usnesením ROK č. UR/17/55/2005 ze
2008/0848/OSR/D1 schváleným usnesením ROK č. UR/76/38/2008 ze dne 31. 1. 2008.

§ 3639, pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým
UZ 16
Podpora klastrů

Podpora činnosti a rozvoje 4 klastrů působících v Olomouckém kraji - Český nanotechnologický klastr, druž
Olomouc, družstvo; Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s.; MedChemBio - zájmové sdružení právnických
klastru max. 200 000 Kč.

§ 3639, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím, UZ 16

Vesnice roku 2011
Ocenění obcí Olomouckým krajem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011, za 1. místo 250 tis. Kč a n
krajského kola zajištění propagačních materiálů, 2. místo 150 tis. Kč, 3. místo 100 tis. Kč. Soutěž má vazbu n
jedná se o 10. ročník krajského kola soutěže.

§ 3639, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením, UZ 16

Příspěvek Spolku pro obnovu venkova (SPOV) OK na vydání publikace o úspěšných obcích Olomoucké
Vesnice roku
Příspěvek na pokrytí nákladů pro sestavení a výrobu publikace 2 000 ks (částka 50 tis. Kč bude převedena na
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Program obnovy venkova

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

Program obnovy venkova (POV) 2010 dotace obcím - dle akčního plánu Koncepce zemědělské politiky a roz

Při návrhu výše alokace do POV 2011 jsme vycházeli ze schválené Koncepce zemědělské politiky a rozvoje ve
byla schválena usnesením ROK č. UR/25/73/2005 ze dne 24. 11. 2005. Dále z analýzy žádostí podávaných
Objem požadavků v žádostech je každoročně více jak 90 mil.Kč.

§ 3639, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, UZ 508
Zajištění činnosti zastoupení OK v Bruselu

Neinvestiční finanční příspěvek zájmovému sdružení právnických osob „OK4EU“ na zajištění činnosti zastoup
náklady na konzultace, propagaci, poradenství, apod.). Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením
rozhodlo o založení zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“, které bude hájit zájmy Olomouckého kraje
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30.9.2010
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30.9.2010
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2 594

2 268

41

0

15 124

5 693

300
700
1 675

0
0
1 375

0,00
3 700

87 732

63 412

79 494

91,58

3 100 tis.Kč
700 tis.Kč

ého kraje, vydaných dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008
9 ze dne 29. 6. 2009:

nování a stavebním řádu (stavební zákon):
ní

200 tis.Kč
500 tis.Kč
1 300 tis.Kč

mouckého kraje, vydanými usnesením

v úseku Jeseník - Mikulovice

raví (silnice II/444)

300 tis.Kč
400 tis.Kč
300 tis.Kč
300 tis.Kč
700 tis.Kč

ualizace dat musí být prováděna průběžně, úplná akturalizace 1x
výsledcích a závěrech, tj. v Rozboru udržitelného rozvoje území.
600 tis.Kč
100 tis.Kč

400 tis.Kč
h posudků a dle § 30 odst. 1 stavebního zákona - územní studie

300 tis.Kč

mentací na Internetu nejen ve fázi po dokončení, ale i v průběhu
řístup.

250 tis.Kč
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ního). Stanovené dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 150/2002

140 tis.Kč
30 tis.Kč

elkem cca 300 účastníků (5 okresů kraje), výdaje na zajištění
rstvení na stánku Regioninvest Olomouc u příležitosti prezentace

00

60 tis.Kč

nvestičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón (10
,-).
50 tis.Kč

7 800 tis.Kč
1 000 tis.Kč

nu ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, který
čekávané schválení nové Státní energetické koncepce ČR.

provoz trafostanic

500 tis.Kč

í k odběru elektrické energie z úrovně vysokého napětí, zejména
ého vyhodnocení a stanovení optimálního způsobu provozu
kdy není umožněno některým odběratelům z úrovně vysokého

300 tis.Kč

rukturálně postižených území - zákonná povinnost kraje dle

1 000 tis.Kč

ální dotační politiku ČR a EU. Náklady předpokládají zpracování
byl schválen usnesnesením ZOK č. UZ/5/37/2009 ze dne 24. 4.

Přerov, a.s.,

5 000 tis.Kč

proveditelnosti pro žádost o dotaci z ROP Střední Morava
zemnímu řízení, případně další studie vyžádané Evropskou
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3 230 tis.Kč

60 tis.Kč
h panelů, výroba předávacích šeků a vyhodnocení krajského kola

20 000 000 000
poradenství, odborná technická posouzení..)

350 tis.Kč

0 000
500 tis.Kč
ealizací pilotních projektů v energetice, převod nových objektů do

00 000 000

500 tis.Kč

Povinná příloha stavebně technické dokumentace při výstavbě

60 tis.Kč

švýcarsko-české spolupráce a Finančních mechanismů EHP a
storů, výdaje na překlady důležitých dokumentů a dopisů řídících
7 - 2013.

čních příležitostí, rozvojových ploch,
500 tis.Kč

ONINVEST v Olomouci a účast na 1 zahraničním veletrhu (např.
hrazeny služby spojené s pronájmem výstavní plochy, platby za
hem, stavbou, demontáží stánku na veletrhu, včetně vybavení

ku, zázemí): URBIS INVEST – 250 tis. Kč, REGIONINVEST – 50
VIENNA - 150 tis. Kč nebo EXPO REAL Mnichov 200 tis. Kč.

myslu, průmyslových zón,
001 000 000

200 tis.Kč

databáze podnikatelských nemovitostí. Vydávání prezentačních
né prezentační akce, dále grafická příprava těchto materiálů a

560 tis.Kč
bchodní příležitosti a možnosti investic v Srbsku – 100 000 Kč.
Olomouckého kraje na projektu "Předávání zkušeností v oblasti
čních prostředků z fondů EU“ ve výši 400 tis. Kč na rok 2011,

0 000 000 000
300 tis.Kč
lů pro podnikatele a realizaci obchodní mise do Běloruska.

0 000
150 tis.Kč
ho kraje (kulturní program, moderátor večera, pronájem sálu a
álním tisku a TV. Příprava vyhlášení dalšího ročníku soutěže.
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G 20 001 000 000

50 tis.Kč

u Univerzity Palackého v projektech směrovaných na podporu

subjektům - fyzickým osobám

100 tis.Kč

roku 2010 Olomouckého kraje.

247 tis.Kč

ované metodou EPC - servis

07 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických služeb,
é přechází do roku 2011. Finanční závazky vyplývající z nákupu
100 tis.Kč
69 tis.Kč
78 tis.Kč

3 627 tis.Kč

ncované metodou EPC - investice

07 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických služeb,
přechází do roku 2011. Finanční závazky vyplývající ze splácení
měsíčních splátek.
256 tis.Kč
500 tis.Kč
871 tis.Kč

y financované metodou EPC 2011 -

2 000 tis.Kč
alších objektů v majektu OK formou výběru poskytovatele služeb
eb EPC již v průběhu roku 2011 začne OK splácet realizované
a bude zpřesněna po výběru dodavatele služeb EPC v 1. polovině

subjektům - právnickým osobám,
300 tis.Kč

a Časopis podnikatelů, který od roku 2007 vychází v obnoveném

subjektům - právnickým osobám,
3 000 tis.Kč
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ov, případně nákladů na pořízení a pronájem hmotného majetku.
stí Letiště Přerov a částka bude odpovídat podílu Olomouckého
nda o spolupráci při rozvoji a provozu letiště (schváleno ZOK č.

bjektům - právnickým osobám, UZ
10 000 tis.Kč

rov, které vychází z Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu

ubjektům - právnickým osobám,
2 000 tis.Kč

R/DSM a jeho poskytnutí bylo schváleno usnesením ROK č.
9.

izacím, UZ 16

350 tis.Kč
280 tis.Kč

009 ze dne 29. 6. 2009, schválení Smlouvy usnesením ROK č.
skytnutí I. čtvrtletí daného kalendářního roku.
70 tis.Kč

ROK č. UR/17/55/2005 ze dne 16. 6. 2005 a dodatkem č. S008.

subjektům - právnickým osobám,
300 tis.Kč

notechnologický klastr, družstvo; Informačně-technologický klastr
mové sdružení právnických osob. Příspěvek na činnost jednoho

500 tis.Kč
za 1. místo 250 tis. Kč a na uspořádání slavnostního vyhlášení
tis. Kč. Soutěž má vazbu na celostátní kolo organizované MMR,

50 tis.Kč

ěšných obcích Olomouckého kraje v v roce 2011 v soutěži
tis. Kč bude převedena na SPOV OK).

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 57 (celkem 170)

40 500 tis.Kč

ce zemědělské politiky a rozvoje venkova

ědělské politiky a rozvoje venkova OK pro léta 2006 - 2012, která
nalýzy žádostí podávaných obcemi do POV za poslední tři roky.

ým organizacím, UZ 508

3 700 tis.Kč

a zajištění činnosti zastoupení OK v Bruselu (provozní náklady a
ého kraje svým usnesením č. UZ/15/5/2010 ze dne 28. 6. 2010
jit zájmy Olomouckého kraje v evropských institucích.
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Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

6

1014

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

0

1014

5169

9 20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

0

1019

5169

20 001 000 000 Nákup ostatních služeb

150

1032

5165

20 000 000 000 Nájemné za půdu

1036

5134

20 000 000 000 Prádlo, oděv a obuv

1036

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

1037

5212

1037

5213

1037
1037
1037

5321
5331
5493

2
60

20
Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje

Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím
subjektům - fyzickým osobám
Neinvestiční transfery nefinančním
550 30 102 000 000 nepodnikatelským subjektům - právnickým
osobám
550
Neinvestiční transfery obcím
550
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
550

0

550

13 500
0
0
0
13 500

1099

5192

50

20 000 000 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Příspěvky obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí
2310

5321

552 30 100 000 000 Neinvestiční transfery obcím

2310

6341

552

2332

5321

552

0
6 300

Investiční transfery obcím

0
6 300

2369

5166

20 004 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

50

3719

5166

20 004 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

50

3719

5168

20 004 000 000 Služby zpracování dat

3725

5169

3725

5213

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb
Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím
30 102 000 000
subjektům - právnickým osobám

3729

5166

20 004 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

3729

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

0

3741

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

250

3742

5166

20 004 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

200

3742

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

3769

5166

20 004 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

3769

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb
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Celkem

25 202

§ 1032, pol. 5165 – Nájemné za půdu

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

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

Pořízení služebních stejnokrojů - odborní zaměstnanci státní správy lesů, myslivosti a rybářství jsou oprávn
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 v
stejnokroj, bude mít v roce 2011 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 8 zaměstnanců.

§ 1036, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Úhrada nákladů spojených s organizací chovatelských přehlídek pro hodnocení kvality chované a kontrolou ulo
b) zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti.

§ 1037, pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým

Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, jejichž předmět je příkladně uveden v ustanovení
lesích. Finanční prostředky vyčleněné na tyto příspěvky (nemandatorní výdaje) byly ze státního rozpočtu přev
již v roce 2005. Finanční příspěvky poskytoval kraj 2005 - 2009.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro obdo
Evropskou komisí a schválena usnesením ZOK č. UZ/16/37/2007 ze dne 05. 03. 2007. Vzhledem ke zkušenos
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
stanoven v řádu několika dní.

§ 2321, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím

Finanční prostředky poskytované v rámci bývalého dotačního titulu Program drobné vodohospodářské eko
Ministerstva životního prostředí, jsou od roku 2004 převáděny z kapitoly Všeobecná pokladní správa - Pro
investičního rozvoje územních samosprávných celků, viz. příloha č. 5 důvodové zprávy k návrhu zákona, kte
Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní, do rozpočtu krajů. V případě Olomouckého kraje se jedná o finanční p
které obdržel kraj do svého rozpočtu již v průběhu let 2004 -2009. I když využití převedených rozpočtových
je nutné jejich prioritní využití v oblasti vodního hospodářství, zejména k řešení mimořádných (havarijních
vodovodů a kanalizací obcí na území kraje.
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Poskytování účelových dotací pro obce na území kraje na řešení mimořádných (havarijních) situací v oblasti
v souladu s pravidly Poskytnutí příspěvku obcím na řešení mimořádných situaci schválenými ZOK UZ/19/16/2
se zejména o řešení situací, kdy došlo k narušení základních funkcí území v důsledku havárie v oblasti:
- zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
- odvádění a likvidace odpadních vod,
- povodňová situace.
Dotace jsou poskytovány pouze na realizaci opatření bezprostředně souvisejících s odstraněním následků ne
na majetku obce.

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

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkon
oblasti vodního hospodářství a rybářství.

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

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkon
oblasti ochrany ovzduší.

§ 3719, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Podle ust. § 48 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, krajský úřad má povinnost zpřístupňovat informace
a konrolovat dodržování imisních limitů. Za tímto účelem je nutno získat data i z měřících stanic imisního moni
Olomouckého kraje, které nejsou ve státní síti ČHMÚ. Jedná se o stanici Statutárního města Olomouc na územ

§ 3725, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční spoluúčast Olomouckého kraje na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění vyu
jeho obalové složky" v roce 2009. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/76/37/2004 schválila účast Olomo
projektu. Následně usnesením UR/80/6/2004 byla schválena smlouva s firmou EKO-KOM, a.s., o řešení pilotn
textu uzavřené smlouvy má být rozsah plnění pro další roky vždy do 31. 03. následujícího kalendářního ro
smlouvě. Projekt byl realizován v letech 2004 - 2009. Celková výše nákladů v roce 2004 tvořených zakoup
distribucí obcím, informační kampaně o třídění a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil. Kč a byla plně
Celková výše nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4 mil. K
2006 až 2009 byla shodně 5,2 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4,2 mil. Kč.

Podle informací zástupců firmy EKO-KOM, a.s., je předpoklad, že v roce 2011 budou na realizaci projektu p
stejné výši jako v předchozích letech. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace tohoto projektu je pro kraj a zejm
výhodná (doposud bylo pro obce nakoupeno 2 954 kontejnerů na separovaný sběr odpadu), je navrhováno
projektu ze strany kraje ve stejné výši jako v roce 2010, to je 900 tis.Kč.

§ 3729, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

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

2. Vzhledem k nabytí účinnosti novely Nařízení vlády ČR 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství Č
plánu odpadového hospodářství ČR bude nutno dopracovat Plán odpadového hospodářství Olomouckéh
nakládání s odpady na území kraje zejména možnost jejich energetického využívání.

§ 3741, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Úhrada nákladů na zajištění záchranných programů k ochraně ohrožených zvláště chráněných druhů rostli
písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
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1. Úhrada nákladů na zajištění záchranných programů k ochraně ohrožených zvláště chráněných druhů rostli
písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

2. Úhrada nákladů na umístění odebraných nedovoleně držených jedinců druhů chráněných podle zvláštního p

r) zákona č. 114/1992 Sb.).

3. Úhrada nákladů za odchyt, odvoz handicapovaných (poraněných) volně žijících živočichů a zajištění kom
stanicích. Konkrétně se jedná o zajištění převzetí handicapovaných živočichů v záchranné stanici ZOO Olo
ČSOP Haná v Němčicích na Hané, ZO ČSOP Sovinecko v Břidličné Muzeum Přerov za účelem v
rekonvalescence k opětovnému navrácení do přírody.

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

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

§ 3742, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Úhrada nákladů na zajištění péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní rezervace, přírodn
Kraje zajišťují péči o tato zvláště chráněná území v samostatné působnost kraje (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 1

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

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu

a) posuzování vlivu na životní prostředí - úhrada nákladů na zpracování posudků na dokumentaci o posouzen

18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí). Vynaložené finanční prostředk
následně vyúčtovány krajem oznamovateli záměru,

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

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

§ 3769, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Úhrada nákladů na zajištění technického zabezpečení konání veřejného projednání dokumentace a posudku. P
100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, náklady spojené s veřejným projednáním podle § 9 o
spojené se zveřejňováním podle tohoto zákona nese příslušný krajský úřad.
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ORJ - 09

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

7

8

9

10=9/6

604

499

396

395

183

183

2

1

2 100,00

60

50

60 100,00

20

20

40 200,00

1 537

1 537

4 198

4 017

6 336
902
527

6 300
902
527

0

0,00

í Olomouckého kraje

13 500

13 283
50

13 500 100,00

13 500
9

100,00
50 100,00

ení mimořádných událostí
2 333

2 043

2 999

0

968

968

6 300

2 043

6 300
0,00
100,00

6 300

50

0

50 100,00

50

25

50 100,00

100

0

100 100,00

900

617

0

0

0,00

198

0

300 120,00

240

0

250

125

250 100,00

167

9

200 100,00

3 000

715

3 000 100,00

352

139

380 126,67

20

14

20 100,00

900
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26 442

19 095

25 202 100,00

2 tis.Kč

lomouckým krajem a vlastníky pozemků, Městem Hranice a
e Valšovice.

60 tis.Kč

osti a rybářství jsou oprávnění při výkonu své funkce nosit

nanců KÚOK, kterým se k výkonu funkce přiděluje služební
ěstnanců.

40 tis.Kč

ality chované a kontrolou ulovené zvěře - § 59 odst. 2 písm.

subjektům - právnickým osobám

13 500 tis.Kč

ladně uveden v ustanovení § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o
y ze státního rozpočtu převedeny do rozpočtu krajů poprvé

Olomouckého kraje pro období 2007 - 2012 byla notifikována
007. Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících let budou

50 tis.Kč

uhrazení nákladů soudních řízení bývá v rozhodnutí soudu

6 300 tis.Kč

obné vodohospodářské ekologické akce, který byl v gesci
ecná pokladní správa - Prostředky na financování běžného
právy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000
o kraje se jedná o finanční prostředky ve výši 23 460 000 Kč,
převedených rozpočtových prostředků není účelově vázáno,
í mimořádných (havarijních) situací v oblasti infrastruktury
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avarijních) situací v oblasti vodovodů a kanalizací je řešeno
chválenými ZOK UZ/19/16/2003 ze dne 16. 10. 2003. Jedná
dku havárie v oblasti:

s odstraněním následků nebo prevenci mimořádné situace

50 tis.Kč
potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v

50 tis.Kč
potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v

100 tis.Kč

ost zpřístupňovat informace o stavu ovzduší na území kraje
ěřících stanic imisního monitoringu kvality ovzduší na území
ho města Olomouc na území města.

900 tis.Kč

eného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně
2004 schválila účast Olomouckého kraje ve výše uvedeném
O-KOM, a.s., o řešení pilotního projektu v roce 2004. Podle
ásledujícího kalendářního roku konkretizován dodatkem ke
oce 2004 tvořených zakoupením sběrových nádob a jejich
byla 3, 5 mil. Kč a byla plně hrazena firmou EKO-KOM, a.s.
OM, a.s. byl ve výši 4 mil. Kč. Celková výše nákladů v roce
e výši 4,2 mil. Kč.

udou na realizaci projektu poskytnuty finanční prostředky ve
o projektu je pro kraj a zejména obce na území kraje velice
běr odpadu), je navrhováno pro rok 2011 spolufinancování

300 tis.Kč

ro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy

dpadového hospodářství ČR, kterou se mění Závazná část
hospodářství Olomouckéh kraje a nově posoudit strategii
ní.

250 tis.Kč

ště chráněných druhů rostlin a živočichů (ust. § 77a odst. 3
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ráněných podle zvláštního předpisu (ust. § 77a odst. 3 písm.

h živočichů a zajištění kompletní péče o ně v záchranných
záchranné stanici ZOO Olomouc na Svatém Kopečku, ZO
eum Přerov za účelem veterinárního ošetření a jejich

200 tis.Kč

ho parku, přírodní rezervace, přírodní památky. Jedná se o

3 000 tis.Kč

přírodní rezervace, přírodní památky - celkem 77 území.
st. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).

380 tis.Kč

potřebu zabezpečení výkonu státní správy v oblasti:

na dokumentaci o posouzení vlivu na životní prostředí (ust. §
naložené finanční prostředky na zpracování posudku jsou

působilou osobou k předloženým žádostem o integrované
ečišťování),

nosti domino efektů, to je zvýšení pravděpodobnosti vzniku
bo zařízení nebo skupiny objektů nebo zařízení a umístění
ií).

20 tis.Kč

í dokumentace a posudku. Podle ust. § 18 odst. 2 zákona č.
ým projednáním podle § 9 odst. 9 tohoto zákona a náklady
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

6

3269

5019

20 000 000 000 Ostatní platy

8

3269

5039

20 000 000 000 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

2

3269

5139

20 000 000 000 Nákup materiálu

3269

5162

20 000 000 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací

3269

5164

20 000 000 000 Nájemné

3269

5166

20 000 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

3269

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

3269

5175

20 000 000 000 Pohoštění

3269

5194

3629

5493

3269

5499

3299

5331

109 30 001 000 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

150

3299

5331

115 30 001 000 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

1 800

3299

5331

113 30 001 000 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

100

25
5
50
11 436
1 736
83
460

20 000 000 000 Věcné dary
Účelové neinvestiční transfrery nepodnikajícím
114 30 102 000 000
fyzickým osobám

400
45

30 102 000 000 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
0
20

3792
3792

5139
5164

112 20 000 000 000 Nákup materiálu
112 20 000 000 000 Nájemné

3792

5169

112 20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

3792

5175

112 20 000 000 000 Pohoštění

40

3792

5194

112

80

3792

5221

112

3792

5321

112

3792

5331

170

Věcné dary
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem

0
0

Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
112 30 001 000 000
organizacím

540
850

3299

5221

16

Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem

0

3299

6321

16

Investiční transfery obecně prospěšným
společnostem

0

3299

6352

16

Investiční transfery školským právnickým osobám
zřízeným státem, kraji a obcemi
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3299

5339

16

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
organizacím

0

3299

6359

16

Investiční transfery ostatním příspěvkovým
organizacím

0

3121

5331

16

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

0

3541

5321

16

3419

5213

16

3299

6359

0

Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským
30 102 000 000
subjektům - právnickým osobám
30 103 000 000

0

Investiční transfery ostatním příspěvkovým
organizacím

0

Dotace pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje na infomační
3299

5331

103 30 001 000 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

1 100
1 100

Finanční příspěvky v oblasti sportu
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským
subjektům - právnickým osobám

3419

5213

105

3419

5222

105 30 101 000 000 Neinvestiční transfery občanským sdružením

5493

Účelové neinvestiční transfrery nepodnikajícím
110 30 102 000 000
fyzickým osobám

0
37 067
37 067

3299

1 800
1 800

§

položka

UZ

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

6

3419

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
16 30 101 000 000 podobným organizacím

Celkem

70 617

§ 3269, pol. 5019 - Ostatní platy

Jedná se o úhrady případných refundací mezd pro členy konkurzních komisí jmenovaných pro konkurzní řízen
zařízení, a to v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komis
odborníky v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo
školských zařízení a zástupce školských rad. Každý člen konkurzní komise se účastní jednou na zasedán
konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele školy, školského zařízení a jednou na přímém konkurzu (řízeném

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

Jedná se o doprovodné náklady v souvislosti s ostatními platy - refundace mezd členů konkurzních komisí
zařízení.
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Jedná se o doprovodné náklady v souvislosti s ostatními platy - refundace mezd členů konkurzních komisí
zařízení.

§ 3269, pol. 5139 - Nákup materiálu

Nákup materiálu pro potřeby odboru, které souvisí např. s gratulací k životnímu jubileu, kondolencí a s osobní
dnům. Dále na nákup zápisových lístků pro uchazeče, kteří se hlásí na střední školu a nepřichází ze základní
uloženo v souvislosti s novelizací zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

§ 3269, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Olomoucký kraj je členem společenství Platform Network, jehož cílem je podpora kooperace mezi regiony a m
výstupy jsou nabídky mezinárodních mládežnických kempů, mobility studentů a učitelů, pořádání seminářů a
účelem zlepšení komunikace a lepší prezentace nabízených aktivit členové společenství zřídili webovou strá
každý z členských regionů společenství.

§ 3269, pol. 5164 - Nájemné

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

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

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro školské příspěvkové
krajem. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a měsíční paušální částka činí 995 347 Kč.

§ 3269, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Administrativní služby
Zahrnuje kopírovací služby u rozsáhlých materiálů, zpracování výroční zprávy, distribuce "Sborníků oborů v
odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2011/2012", zpracování analýz v oblasti školství, Středošk
jinak.
2. Konkurzní řízení a hodnocení ředitelů

Zahrnuje platby faktur za zveřejněné inzeráty v tisku týkající se vyhlášení konkurzních řízení na funkce ředitel
faktur za zrealizované psychologické testy uchazečů konkurzních řízení. Konkurzní řízení jsou realizovány v
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
konkurzních komisích.
3. Periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení

Finanční prostředky na zajištění testování v rámci periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zři
4. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (dále jen ZMOK)

Výdaje spojené s provozem www stránek ZMOK www.zmok.cz (hosting, doména) a na aktivity související s čin
služeb a hrazení výdajů, např. výdaje související s organizací, spoluorganizací akcí zaměřených na aktivity s
tematicky zaměřených na mládež a s tím související tématiku.

5. Vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje za rok 2010
Jedná se o finanční částku na akci Sportovec Olomouckého kraje, která má v našem kraji již několikaletou trad
6. Podpora programů škol a školských zařízení, které jsou
sociálně - patologických jevů

zaměřeny na DVPP v oblasti primárn

Zahrnuje finanční příspěvek k zabezpečení oblasti tzv. specifické primární prevence škol a školských zařízení
a další vzdělávání
pedagogických
vykonávajících funkci školního metodika prevence. Vyplývá
Zastupitelstvo
Olomouckého
kraje 10.12.pracovníků
2010
primární
prevence
sociálně
patologických
MŠMT na roky 2010 – 2012 a zStrana
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Olomou
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Zahrnuje finanční příspěvek k zabezpečení oblasti tzv. specifické primární prevence škol a školských zařízení
a další vzdělávání pedagogických pracovníků vykonávajících funkci školního metodika prevence. Vyplývá
primární prevence sociálně patologických jevů MŠMT na roky 2010 – 2012 a z korespondující strategie Olomou
7. Hry V. letní olympiády dětí a mládeže 2011

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - letní verze. V termínu od 21.6. - 26. 6. 2011 se usk
letní olympiáda za účasti 14 krajů. Zahrnuje prostředky na úhradu komplexních organizačních nákladů pro úča
trenérům a náklady spojené s přijetím medailistů hejtmanem Olomouckého kraje. Ve srovnání se "zimní" verzi
účastníků z 81 (Hry III. ZODM 2008 ve Zlínském kraji) na 366 (Hry V. LODM 2011 v Olomouckém kraji).

8. Organizace soutěží a přehlídek
Finanční prostředky slouží k dofinancování okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných
organizacemi v jednotlivých okresech Olomouckého kraje a soutěží, které mají v Olomouckém kraji již dlouhole
"O Priessnitzův dortík", "Nejmilejší koncert", 8. ročník fotosoutěže "Žena a život" a "Podoby lásky", 6. ro
"Sportovní hry v lehké atletice a míčové hry" realizované dětskými domovy, XXIII. ročník štafetového běhu "Po
Jiřího Vaci".

§ 3269, pol. 5175 - Pohoštění

1. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olom
2. Hry V. letní olympiády dětí a mládeže 2011

Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na pohoštění účastníků Her V. letní olympiády dětí a mládeže 2011, kt
sídle Olomouckého kraje. Ve srovnání se "zimní" verzi se u "letní" verze jedná o navýšení účastníků z 81 (Hry
na 366 (Hry V. LODM 2011 v Olomouckém kraji).
3. Porady ředitelů škol a školských zařízení

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění spojených s konáním pravidelných porad s
zřizovaných Olomouckým krajem.

§ 3269, pol. 5194 - Věcné dary

Hry V. letní olympiády dětí a mládeže 2011
Zahrnuje prostředky na úhradu jednotného ošacení a dresů pro účastníky Her V. letní olympiády dětí a mládež
21. 6. - 26. 6. 2011. Ve srovnání se "zimní" verzi se u "letní" verze jedná o navýšení účastníků z 81 (Hry III. ZO
(Hry V. LODM 2011 v Olomouckém kraji).

Talent Olomouckého kraje, UZ 114
§ 3269, pol. 5493 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Talent Olomouckého kraje

Finanční prostředky ve výši cca 220 tis. Kč zahrnují finanční příspěvek na vyhlášení již 6. ročníku ocenění T
tohoto vyhlášení jsou oceňováni nadaní a mimořádně nadaní žáci a studenti škol na území kraje. Student
každém oboru jednorázově finanční odměnu v rozpětí od 1.000 - 5.000 Kč, a to podle umístění na 1. - 5. místě

V souvislosti s tímto budou dále prostřednictvím vypracovaného klíče finančně podpořeny i školy a školská zaří
umístil student či žák do 3. místa v ústředním kole, případně se účastnil mezinárodního kola. Tento finančn
např. na nákup učebních pomůcek, učebních textů, případně si tím úhradí náklady spojené s přípravou a
mezinárodním kole.

§ 3269, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
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Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje

Zahrnuje prostředky na proplacení nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomou
Zastupitelstva), Národního parlamentu dětí a mládeže a akcí souvisejících s činností Rady a Zastupitelstva mlá

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 Olo

Zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s výjezdem jednotlivce, skupiny dětí a mlád
zřizovaných Olomouckým krajem do zahraničí. Dále zahrnuje úhradu nákladů spojených s organizací mez
skupiny dětí a mládeže ze zahraničí ve školách a školských zařízeních zřizovaných Olomouckým krajem.

Stipendia pro žáky učebních oborů, UZ 115
§ 3299, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Stipendia pro žáky učebních oborů

Jednou z priorit Rady Olomouckého kraje v oblasti školství pro období 2008 - 2012 je na základě Programov
kraje podpora učňovského školství, mimo jiné zavedením motivačních stipendií pro žáky učebních oborů v sou
Olomouckého kraje proto dne 17. 9. 2009 svým usnesením č. UR/22/28/2009 schválila „Pravidla pro
Olomouckého kraje“. Na základě tohoto materiálu je poskytována žákům vybraných oborů vzdělání poskytujícíc
v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Toto opatření je uplatněno
ročníků vybraných oborů. V dalších letech se vyplácení stipendií bude týkat i vyšších ročníků.

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 Olomouck
poskytnuta ze strany Olomouckého kraje především školám a školským zařízením zřizovaným Olomoucký
nadačním fondům při školách a školských zařízeních zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvek bude pos
grant získaný od příslušného poskytovatele není dostatečný pro celkovou realizaci projektu.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), UZ 112
§ 3792, pol. 5139 - Nákup materiálu

Na grafické zpracování a tisk letáku „Pojďte s námi do lesa 2011“ propagujícího nabídku akcí určených pro dě
středních škol, pedagogy a další zájemce a dále na grafické zpracování a tisk výstupu z fotografické a výt
školství, mládeže a tělovýchovy KÚ OK určené pro děti a žáky mateřských, základních a středních škol Olomou

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), UZ 112
§ 3792, pol. 5164 - Nájemné
Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 55 (celkem 170)

Finanční prostředky na zajištění prostor v rámci realizace Krajské konference environmentálního vzdělávání, vý
2011

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), UZ 112
§ 3792, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Finančními prostředky budou realizovány činnosti vyplývající z Akčního plánu EVVO - uspořádání
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty; podpora realizace tradičních a významných akcí regionálníh
(př. Ekologické dny Olomouc aj.); vydání publikace Ekologická výchova Olomouckého kraje; realizace akcí lesn
roce 2011; podpora projektu EKOŠKOLA; zajištění realizace seminářů a školení pro pedagogické pracovníky; p
zaměřených zejména na děti a mládež ve spolupráci s externími subjekty; podpora ekologického porade
ekologickou tematikou; zajištění služeb v oblasti EVVO, které významně přispívají k naplnění koncepce EVVO.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), UZ 112
§ 3792, pol. 5175 - Pohoštění

Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na pohoštění pro účastníky Krajské konference environmentáln
Olomouckého kraje 2011.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), UZ 112
§ 3792, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

1. Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji 2011
Grantové schéma určené pro školy a školská zařízení (bez rozdílu zřizovatele) zařazená do rejstříku šk
školských právnických osob sídlící v Olomouckém kraji.

Program podpory bude zaměřen na podporu školní environmentální výchovy např. environmentální osvět
především k významným ekologickým dnům (např. Den Země, Den bez aut atd.) a k aktuálním problé
informačních materiálů s ekovýchovnou tématikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika
školních pozemků využívaných pro ekologickou výchovu atd.

2. Soutěže EVVO
Zahrnuje finanční prostředky pro školy na území Olomouckého kraje oceněných v rámci soutěže Zelená ško
fotografické a výtvarné soutěže s ekologickou tematikou vyhlašované OŠMT KÚ OK.

Ostatní příspěvky, UZ 016

§ 3419, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým os

Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK) schválila dne 7. 5. 2009 pod č. UR/12/33/2009 kandidaturu Olomou
letní olympiády dětí a mládeže 2011 (dále jen Hry) v termínu 21. – 26. 6. 2011. Dne 13. 1. 2010 byla podep
mezi Olomouckým krajem, Českým olympijským výborem a Českou olympijskou a.s. Usnesením ROK č. UR
schválena smlouva o organizaci Her mezi Olomouckým krajem a TK PLUS, s.r.o., Prostějov. Olomoucký kra
fakturu na částku max. 2 mil Kč vč. DPH (viz usnesení č. UR/12/33/2009 ze dne 7. 5. 2009).

Příspěvky vysokým školám
§ 3299, pol. 6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

Finanční prostředky budou určeny na kofinancování investičních a neinvestičních projektů zaměřených na rozv
1. Univerzity Palackého v Olomouci.
2. Moravské vysoké školy Olomouc
3. Vysoké školy logistiky Přerov
1 350 tis.Kč

Dotace pro PO OK na informační technologie, UZ 103
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§ 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 zařízen
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 pom

Finanční příspěvky v oblasti sportu, UZ 105
§ 3419, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením

1. Finanční příspěvky v oblasti sportu
Zahrnuje prostředky na podporu vrcholového, výkonnostního a mládežnického sportu v Olomouckém kraji. Roz

2. Projekt Olomouckého krajského sdružení ČSTV
Zahrnuje finanční podporu projektu Olomouckého krajského sdružení ČSTV nazvaného Centrum indviduá
CISKO. Cílem tohoto projektu je podpora sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců ve sportovníc
kraje.

3. Finanční příspěvky v oblasti sportu
Zahrnuje prostředky na podporu sportu v rámci každoročně vyhlašovaného dotačního titulu Program podp
celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů a Program II - Podpora sportovních akcí regionálního charakt

Stipendijní řád Olomouckého kraje, UZ 110
§ 3299, pol. 5493 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Stipendijní řád Olomouckého kraje
Poskytnutí příspěvku žadatelů (SŠ, VOŠ, VŠ) na studijní pobyt v zahraničí.

§ 3419, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/51/27/2010 ze dne 4.11.2010 schválila poskytnutí přísp
Nadašním fondem Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava ve výši 150 tis.Kč. Účelem poskytnutí
Nadačního fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava trvale žijících v Olomouckém kraji.
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ORJ - 10

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

7

8

9

10=9/6

8

0

8

100,00

2

0

2

100,00

53

45

35

140,00

5

0

5

100,00

60

34

64

128,00

11 901

7 919

11 945

104,45

1 319

559

2 550

146,89

63

34

85

102,41

382

354

1 130

245,65

400

0

400

100,00

45

9

35

77,78

150

146

150

100,00

1 800

0

4 100

227,78

100

90

100

100,00

50
20

0
0

50
20

145

16

120

70,59

40

0

20

50,00

70

0

0

0,00

25

25

0

394

394

0

156

156

640

900

591

118,52
100,00

850

3 900

3 900

0

600

600

0

0

0

0
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2 000

2 000

0

7 000

7 000

0

302

302

0

45

45

0

0

2 000

0

0

13 500

kého kraje na infomační technologie
1 100
1 100

0
0

1 100

100,00

1 100

3 365

3 365

0

33 702

33 682

37 067

37 067

37 047
1 800

1 800

37 067
1 614

1 614

100,00

1 800

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

1 800

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

7

8

9

10=9/6

150
71 002

62 289

77 076

109,15

8 tis.Kč

vaných pro konkurzní řízení na funkce ředitelů škol, školských
ízení a konkurzních komisí, § 2 odst. 2. Zejména se jedná o
ypu příslušné školy nebo školského zařízení, zástupce škol,
astní jednou na zasedání konkurzní komise jmenované pro
římém konkurzu (řízeném rozhovoru s uchazeči konkurzu).

2 tis.Kč

členů konkurzních komisí na funkce ředitelů škol, školských
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 59 (celkem 170)

35 tis.Kč

eu, kondolencí a s osobní korespondencí k jiným významným
u a nepřichází ze základních škol. Toto bylo krajským úřadům
tředním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

5 tis.Kč

operace mezi regiony a mladými lidmi v Evropě. Konkrétními
itelů, pořádání seminářů a další mezinárodní spolupráce. Za
enství zřídili webovou stránku. Na její provoz bude přispívat

64 tis.Kč

ní zřizovaných Olomouckým krajem.

11 945 tis.Kč

y pro školské příspěvkové organizace zřizované Olomouckým
347 Kč.

2 550 tis.Kč

170 tis.Kč
tribuce "Sborníků oborů vzdělávání středních škol a vyšších
oblasti školství, Středoškolský pětiboj aneb adrenalin trochu

190 tis.Kč

ch řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení a platby
řízení jsou realizovány v souladu se zákonem č. 561/2004
hláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a

120 tis.Kč

kol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem.
30 tis.Kč

na aktivity související s činností a posláním ZMOK. Na nákup
zaměřených na aktivity s činností ZMOK, účast v projektech

kraji již několikaletou tradici.

400 tis.Kč

DVPP v oblasti primární prevence
250 tis.Kč

škol a školských zařízení, nestátních neziskových organizací
odika prevence.
Vyplývá Olomouckého
ze závazné kraje
celonárodní
„Strategie
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1 240 tis.Kč

21.6. - 26. 6. 2011 se uskuteční v Olomouckém kraji již pátá
nizačních nákladů pro účastníky, dopravu účastníků, odměnu
e srovnání se "zimní" verzi se u "letní" verze jedná o navýšení
Olomouckém kraji).

150 tis.Kč
přehlídek vyhlašovaných MŠMT realizovaných pověřenými
mouckém kraji již dlouholetou tradici (např. 7. ročník soutěže
" a "Podoby lásky", 6. ročník soutěže "AUTOMOBILEUM",
čník štafetového běhu "Po stopách Jana Opletala a Memoriál

85 tis.Kč
17 tis.Kč

stupitelstva mládeže Olomouckého kraje.
30 tis.Kč

dy dětí a mládeže 2011, kteří se zúčastní vyhodnocení akce v
výšení účastníků z 81 (Hry III. ZODM 2008 ve Zlínském kraji)
38 tis.Kč

ním pravidelných porad s řediteli škol a školských zařízení

1 130 tis.Kč

ní olympiády dětí a mládeže 2011, která se koná v termínu od
účastníků z 81 (Hry III. ZODM 2008 ve Zlínském kraji) na 366

400 tis.Kč

ní již 6. ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje. V rámci
na území kraje. Student či žák obdrží v každé kategorii a v
e umístění na 1. - 5. místě.

ořeny i školy a školská zařízení Olomouckého kraje, kterým se
dního kola. Tento finanční příspěvek bude moci škola použít
y spojené s přípravou a účastí studenta v ústředním nebo

35 tis.Kč
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pitelstva mládeže Olomouckého kraje (včetně jednání výborů
Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

izacím

150 tis.Kč

zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

ce, skupiny dětí a mládeže ze škol a školských zařízení
ojených s organizací mezinárodních výměn pro jednotlivce,
Olomouckým krajem.

izacím

4 100 tis.Kč

je na základě Programového prohlášení Rady Olomouckého
žáky učebních oborů v souladu s požadavky trhu práce. Rada
9 schválila „Pravidla pro poskytování učňovských stipendií
oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem
oto opatření je uplatněno od 1. 9. 2010 počínaje žáky prvních
ročníků.

izacím

100 tis.Kč
100 tis.Kč

ních aktivit v Olomouckém kraji. Finanční podpora bude
m zřizovaným Olomouckým krajem, občanským sdružením,
ajem. Příspěvek bude poskytován zejména v případech, kdy
rojektu.

50 tis.Kč

bídku akcí určených pro děti a žáky mateřských, základních a
stupu z fotografické a výtvarné soutěže vyhlášené Odborem
ch a středních škol Olomouckého kraje.

20 tis.Kč

kého kraje
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nmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje

120 tis.Kč

u EVVO - uspořádání VII. ročníku Krajské konference
namných akcí regionálního charakteru zaměřených na EVVO
o kraje; realizace akcí lesní pedagogiky v Olomouckém kraji v
pedagogické pracovníky; podpora realizace vzdělávacích akcí
pora ekologického poradenství; finanční podpora soutěží s
naplnění koncepce EVVO.

20 tis.Kč

onference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

izacím

640 tis.Kč

uckém kraji 2011
560 tis.Kč
zařazená do rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku

př. environmentální osvětové akce pro veřejnost, zaměřené
td.) a k aktuálním problémům daného regionu, vydávání
vací materiály, periodika, publikace, videokazety), úpravy

80 tis.Kč
rámci soutěže Zelená škola Olomouckého kraje 2010/2011 a

ektům - právnickým osobám

2 000 tis.Kč

2009 kandidaturu Olomouckého kraje na pořadatelství Her V.
ne 13. 1. 2010 byla podepsána Smlouva o pořádání Her a to
s. Usnesením ROK č. UR/38/38/2010 ze dne 6. 5. 2010 byla
Prostějov. Olomoucký kraj se zavázal uhradit organizátorovi
. 2009).

m

13 500 tis.Kč

jektů zaměřených na rozvoj:
9 000 tis.Kč
3 150 tis.Kč
1 350 tis.Kč
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izacím

1 100 tis.Kč

lách a školských zařízeních. V roce 2011 navrhuje OŠMT

ení software,
četně multimediálních pomůcek.

37 067 tis.Kč

23 000 tis.Kč
u v Olomouckém kraji. Rozpis je uveden v příloze č. 5

1 000 tis.Kč
vaného Centrum indviduálních sportů kraje Olomouckého h sportovců ve sportovních oddílech na území Olomouckého

13 067 tis.Kč
čního titulu Program podpory sportu - Program I - Podpora
akcí regionálního charakteru

1 800 tis.Kč

m organizacím

150 tis.Kč

chválila poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a
tis.Kč. Účelem poskytnutí příspěvku je finanční podpora členů
v Olomouckém kraji.
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Odbor sociálních věcí
PhDr. Markéta Čožíková
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

6

4349

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

500

4339

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

1 171

4399

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

485

6172

5161

20 000 000 000 Služby pošt

6172

5169

6172

5192

5
70
50

Nákup ostatních služeb
20 000 000 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Akční plán ralizace prevence kriminality na území OK
4349

5137

410

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

0

4349

5169

410

Nákup ostatních služeb

0

4399

5169

410 20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

6172

5169

410 20 004 000 000 Nákup ostatních služeb

150
50
200

Strategie integrace příslušníků romských komunit OK
4399

5169

50

411 20 004 000 000 Nákup ostatních služeb

50
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje
4399

5166

412

4399

5169

412 20 004 000 000 Nákup ostatních služeb

4399

5175

412 20 004 000 000 Pohoštění

0

Konzultační, poradenské a právní služby

370
40
410

Podpora organizací poskytující služby v oblasti sociálního vyloučení
4349

5222

407

4349

5223

407

4349

5229

4349

5222

408

4349

5223

408

4349

5229

Neinvestiční transfery občanským sdružením

0

Neinvestiční transfery církvím a náboženským
společnostem
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
407 30 101 000 000
podobným organizacím

1 000
0

Neinvestiční transfery občanským sdružením

Neinvestiční transfery církvím a náboženským
společnostem
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
408 30 101 000 000
podobným organizacím
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4349

5321

408

Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem

0

4349

5221

409

Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem

0

4349

5222

409

Neinvestiční transfery občanským sdružením

0

4349

5223

409

4349

5229

Neinvestiční transfery církvím a náboženským
společnostem
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
409 30 101 000 000
podobným organizacím

0
1 250

3 250
Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize
4399

5212

31

4399

5213

31

4399

5221

31

4399

5223

31

4399

5321

31

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským
subjektům
Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - právnickým osobám
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem
Neinvestiční transfery církvím a náboženským
společnostem
Neinvestiční transfery obcím

5 000
0
0
0
0
5 000

Celkem

11 191

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

Krajský úřad je podle § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdě
jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na řešení vý
zúčastňují pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje, konzultací se mohou zúčastnit též děti svěřené t
péče a další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Jedná se o zajištění jednoho víkendov
konzultačních akcí pro pěstouny a jejich děti, které budou probíhat v průběhu roku. Jedná se o aktivity v přenes

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

Zajišťování realizace aktivit se zaměřením na sociálně-právní ochranu dětí, a to ve spolupráci s nestátní
obcemi. Může se jednat o jednodenní i vícedenní aktivity jako jsou tábory a podobně. Jedná se o aktivity v sam
3. Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů

Krajské úřady dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a těmto osobám současně poskytují po
osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstoune
přípravy). Náklady představují realizaci 3-4 příprav pro fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli a jednu příp
pěstouny. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 57 (celkem 170)

§ 4339, pol. 5169 Nákup ostatních služeb

Projekt Rodinných pasů v Olomouckém kraji
Financování projektu Rodinných pasů je realizováno z rozpočtu Olomouckého kraje na základě veřejné zakáz
kraje na období 2011-2012“. Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky "Rodinné pasy Olomouck
bylo odsouhlaseno na jednání ROK dne 2.9.2010 pod č. UR/46/42/2010. Finanční prostředky jsou plánov
zajištění vzájemné uznatelnosti rodinných pasů u krajů, kde je realizován projekt Rodinné pasy, správu a r
rodin a poskytovatelů z Olomouckého kraje (vč. kontaktování potenciálních zájemců ze strany měst a o
organizací, provozovatelů zařízení v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a cestovního ruchu) p
samolepek Rodinný pas s daným grafickým provedením, výrobu informačních letáků s oboustranným plnoba
propagačních předmětů, výrobu reklamních letáků propagující Rodinný pas, tisk a distribuci Rodinnýc
Olomouckém kraji, aktualizaci sekce internetových stránek Rodinné pasy a další aktivity.

§ 4399, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Realizace seminářů pro sociální pracovníky
Realizace seminářů pro pracovníky obcí (v oblasti dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené, d
příspěvku na péči) a úřadů práce v oblasti dávek státní sociální podpory. Finanční prostředky budou využity
předběžná kalkulace na uskutečnění jednoho semináře cca 15.000,- Kč. Vzdělávací akce jsou nezbytné v
právních předpisů, změny výkladů, které komplikují jejich aplikaci v praxi. Jedná se o aktivitu v rámci výkonu př

2. 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
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyvstává potřeba vyžádání doplňujících speciali
verifikaci údajů vedoucích ke stanovení případných kontraindikací pro zařazení žadatelů do evidence osob
pěstouny. V souladu s ustanovením § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve
vyžádaná vyjádření hradí orgán, pro který se vyšetření a vyjádření provádí. Při posuzování dětí vyvstává po
souvisejících s jejich zařazením do evidence dětí vhodných k náhradní rodinné péči. Jedná se o výkon přenese

3. Realizace seminářů pro sociální pracovníky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Realizace seminářů pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v těchto oblastec
oblast domácího násilí, syndrom zanedbávaného a zneužívaného dítěte, náhradní rodinná péče, problematika
pro sociální pracovníky. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních se
použity na financování lektorů a pronájmů místností prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které
akce. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.
4. "Každý může být hvězdou"

Jedná se o 2.ročník celostátní taneční a hudební soutěže, které se zúčastní uživatelé sociálních služeb (z
zdravotním postižením). Každý kraj bude v průběhu prvního pololetí vybírat 2-3 vítěze pro celostátní finál
Olomouckého kraje v srpnu 2011. Celá akce bude probíhat pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje.

5. Rozloučení s létem v ZOO
Jedná se o akci určenou pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje v sociální oblasti. Zúčastní se jí uživa
handicapy. Akce je spojena s hudebním a kulturním vystoupením uživatelů sociálních služeb a prodejem vla
Cílem akce je přispět k integraci zdravotně postižených do "zdravé" společnosti. Akce proběhne v září 20
záštitou hejtmana OK.
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6. Smlouva o dílo-naposkytování služeb v olasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany
ochrany životního prostředí pro PO v sociální oblasti

Smlouva o dílo - na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a oc
v sociální oblasti zřizované Olonouckým krajem. Jedná se o zajištění úkolů a povinností v oblasti bezpečn
požární ochrany a ochrany životního prostředí daných platnými právními předpisy. Částka na rok 2011 je stano
výdaje navíc vznikly uzavřením smlouvy v r. 2010 na dobu 24 měsíců, schválenou ROK dne 18. 6. 2010, č. UR

§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt

Úhrada za služby pošt související s odesíláním zdravotní dokumentace žadatelů o náhradní rodinnou péči a s
jsou nezbytná v rámci rozhodování o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstou
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Náklady spojené se soudním jednáním, ORG 20 000 000 000
V návaznosti na ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nez
tlumočení a překladů občanům ČR příslušejícím k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije n
jiného tlumočení v rámci správního řízení v působnosti oddělení sociální pomoci a oddělení sociálně-prá
znakového jazyka, apod.). Částka reaguje na správní řád upravující postavení příslušného orgánu krajského ú
a reagující na členství ČR v EU, podle kterého je předpokládáno i rozšíření dotčených osob o osoby z člensk
posudků o ceně movitého či nemovitého majetku při odvolacím řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi v sou
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o aktivity v rámci výkonu př

2. Aktivity v návaznosti na Analýzu potřeb rodin v Olomouckém kraji a Národní akční plán k transformac
sjednocení systému péče o ohrožené děti, ORG 20 004 000 000

Tyto aktivity vycházejí z výstupů Analýzy potřeb rodin v Olomouckém kraji, která byla schválena na jednání O
zaměřeny na podporu opatření vyplývající z této Analýzy. Dále se jedná o podporu aktivit zaměřených na Nár
sjednocení systému péče o ohrožené děti, kde se Olomoucký kraj stal pilotním pracovištěm pro aktivity náv
plán . Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.

§ 6172, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Náklady na soudní spory

Náklady na soudní spory (náklady řízení) v oblasti dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče, dá
příspěvku na péči. Jedná se o náklady spojené s výkonem přenesené působnosti. Náklady na úhradu soud
souvislosti s prohranými soudními spory v případech žalob proti rozhodnutí vydaným oddělením sociální pomo
výkonem přenesené působnosti.
Akční plán realizace prevence kriminality na území OK, UZ 410

§ 4399, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb, UZ 410

1. Realizace seminářů (školení), workshopů pro oblast prevence sociálního vyloučení a prevence krimin

Uvedená částka vychází z připravovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 201
zvýšení odbornosti realizátorů preventivních aktivit a dalších zúčastněných subjektů prostřednictvím cílen
záměrů. V oblasti sociálního vyloučení se jedná o zaměření na aktivity v oblasti sociálně patologických jevů
práce s klientem. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních setkání
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Uvedená částka vychází z připravovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 201
zvýšení odbornosti realizátorů preventivních aktivit a dalších zúčastněných subjektů prostřednictvím cílen
záměrů. V oblasti sociálního vyloučení se jedná o zaměření na aktivity v oblasti sociálně patologických jevů
práce s klientem. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních setkání
prostředky budou použity na financování lektorů a pronájmů místností prostřednictvím fyzických nebo právnic
celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
2. Spolufinancování projektu z oblasti prevence kriminality

Jedná se o realizaci projektu, jehož cílem je soubor preventivních aktivit zaměřených na oblast prevence m
povinnou 20% spoluúčast státní podpory na realizaci pilotního projektu Olomouckého kraje v oblasti prevence
ve spolupráci s Policií ČR a dalšími partnery projektu. Akce proběhne formou objednávky služby. Jedná se o ak

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb, UZ 410
Informativní materiály

Návaznost na „Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje na období 2009 – 201
UZ/24/38/2008 ze dne 24. 9. 2008), který si klade za cíl vydáním informačních letáků podpořit informovanost v
před trestnou činností, preventivních aktivitách a projektech prevence kriminality v Olomouckém kraji. Je
působnosti.
Strategie integrace příslušníků romských komunit OK, UZ 411

§ 4399, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb, UZ 411

Realizace seminářů (školení), workshopů pro oblast prevence sociálního vyloučení a prevence kriminal

Uvedená částka vychází ze dvou schválených střednědobých dokumentů, které si kladou za cíl podpoři
preventivních aktivit a dalších zúčastněných subjektů prostřednictvím cíleně konstruovaných vzdělávacíc
kriminality se jedná o „Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje na období 2
usnesením ZOK ze dne 24. 9. 2008 č. UZ/24/38/2008. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenníc
setkání, workshopů, seminářů. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů a pronájmů místnost
právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje, UZ 412

§ 4399, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb, UZ 412

Na základě ustanovení § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je povinností kraje zajistit dostu
způsobech poskytování sociálních služeb na svém území a rovněž zpracovat střednědobý plán rozvoje
uvedených povinností navrhuje OSV vyčlenit finanční prostředky na implementaci - na aktivity související s r
plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2011-2014, který je v současné době sestavová
které již vycházejí ze zpracovávaných cílů jednotlivých pracovních skupin podílejících se na sestavování
služeb (konference, mediální kampaně atd.)Jedná se o aktivity v samostatné působnosti

§ 4399, pol. 5175 - Pohoštění, UZ 412
1. Transformační tým

Jedná se o zajištění pohoštění členů transformačního týmu, který byl schválený Radou Olomouckého kraje dn
souvislosti s Transformací Vincentina - poskytovatele sociálních služeb .Cílem transformace sociálních
humanizace stávajících objektů, opouštění dispozičně nevyhovujících objektů a vytvoření sítě sociálních služe
maximální individuální život uživatele.
2. Porady ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací

Finanční prostředky budou použity na zajištění pracovních setkání vybraných pracovníků OSV vč. účasti nám
řediteli a ekonomy příspěvkových organizací za účelem metodického vedení a řešení aktuálních problémů
Prostředky budou využity na pronájem místností, pronájem techniky a drobného občerstvení.
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Podpora organizací poskytující služby v oblasti sociálního vyloučení na rok 2011

§ 4349, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

1. Dotační program "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2011" - oblast prevenc
kriminality, UZ 407

Uvedená částka vychází ze schválených střednědobých dokumentů Olomouckého kraje, které v plánovaných a
preventivních aktivit na území kraje prostřednictvím dotačního programu kraje, jako hlavního pilíře funkčníh
kraji. („Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje na období 2009 – 2011“ schvále
2008 č. UZ/24/38/2008. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.

2. Dotační titul "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2011" - oblast integrace pří
romských komunit, UZ 408

Financování aktivit v oblasti prevence sociálního začleňování je v souladu s připravovaným Střednědobým p
Olomouckého kraje na roky 2011-2014. Součástí strategie je i financování aktivit zaměřených na integraci p
uvedené období. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.

3. Dotační program "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2011" - oblast podp
pro osoby se zdravotním postižením, seniory a aktivit v oblasti rovných příležitostí a podpory rodiny, UZ

V souvislosti s Programovým prohlášením ROK a Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdrav
prostředky využity na podporu akcí ve prospěch uvedených skupin osob v oblasti sociálních služeb, které př
těchto osob, či jsou zaměřeny na podporu akcí přispívajících k integraci osob do společnosti (tj. osob ohrožen
se jedná o podporu organizací, které poskytují aktivity v oblasti rodiny a rovných příležitostí. Zde je návazno
rodin v Olomouckém kraji", schválený ROK dne 17.12.2009. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
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5 000

465
13 081

1 250

100,00
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0
5 740

9 968

89,07

450 tis.Kč
70 tis.Kč

hraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinen alespoň
mě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů
zúčastnit též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské
zajištění jednoho víkendového pobytu a realizaci dalších
Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.

ětí - kulturní, sportovní, jiná
80 tis.Kč

o ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a
ě. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
300 tis.Kč

nění pozdějších předpisů, zajišťují přípravy fyzických osob
bám současně poskytují poradenskou pomoc související s
avy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu (dále jen
át se osvojiteli a jednu přípravu pro osoby vhodné stát se
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1 500 tis.Kč

e na základě veřejné zakázky „Rodinné pasy Olomouckého
y "Rodinné pasy Olomouckého kraje na období 2011-2012"
ční prostředky jsou plánovány na tyto aktvity: propojení a
t Rodinné pasy, správu a rozšiřování databáze zapojených
jemců ze strany měst a obcí, resp. jejich příspěvkových
ivit a cestovního ruchu) po dobu trvání projektu, výrobu
ků s oboustranným plnobarevným tiskem, výrobu drobných
tisk a distribuci Rodinných pasů zapojeným rodinám v
tivity.

3 953 tis.Kč

75 tis.Kč
ce zdravotně postižené, dávek pomoci v hmotné nouzi a
í prostředky budou využity pro realizaci vzdělávacích akcí –
vací akce jsou nezbytné v návaznosti na četné novelizace
o aktivitu v rámci výkonu přenesené působnosti.

dní rodinnou péči
10 tis.Kč
ení a pěstounské péče dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o
ádání doplňujících specializovaných lékařských vyšetření k
adatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo
ém zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takto
osuzování dětí vyvstává potřeba specializovaných vyšetření
. Jedná se o výkon přenesené působnosti.

ny dětí

70 tis.Kč

ůsobností v těchto oblastech: sociálně-právní ochrana dětí,
rodinná péče, problematika kurátorů pro mládež a supervize
vícedenních pracovních setkání. Finanční prostředky budou
bo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací

300 tis.Kč

vatelé sociálních služeb (zejména z domovů pro osoby se
3 vítěze pro celostátní finále, které se uskuteční na území
Olomouckého kraje.

50 tis.Kč
oblasti. Zúčastní se jí uživatelé sociálních služeb s různými
ních služeb a prodejem vlastnoručně zhotovených výrobků.
. Akce proběhne v září 2011 v areálu ZOO Olomouc pod
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při práci, požární ochrany a
3 448 tis.Kč

práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro PO
ovinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Částka na rok 2011 je stanovena ve výši 3 447 468 Kč. Tyto
ROK dne 18. 6. 2010, č. UR/42/57/2010

5 tis.Kč

náhradní rodinnou péči a specializovaných vyšetření, která
ch stát se osvojiteli či pěstouny dle § 27 zákona č. 359/1999
ity v přenesené působnosti.

150 tis.Kč

20 tis.Kč
pozdějších předpisů, je nezbytné počítat s nutností zajištění
adičně a dlouhodobě žije na území ČR, případně zajištění
oci a oddělení sociálně-právní ochrany (např. do českého
slušného orgánu krajského úřadu v procesu správního řízení
ných osob o osoby z členských zemí. Realizace znaleckých
omoci v hmotné nouzi v souladu s ustanovením § 15 zákona
o aktivity v rámci výkonu přenesené působnosti.

ní akční plán k transformaci a
130 tis.Kč

yla schválena na jednání OK dne 17.12.2009. Aktivity jsou
u aktivit zaměřených na Národní akční plán k transformaci a
racovištěm pro aktivity návazné na uvedený Národní akční

50 tis.Kč

ry, dávek sociální péče, dávek pomoci v hmotné nouzi či
i. Náklady na úhradu soudních poplatků, které by vznikly v
m oddělením sociální pomoci. Jedná se o náklady spojené s

125 tis.Kč

yloučení a prevence kriminality

25 tis.Kč

ích služeb na období 2011-2014. Klade si za cíl podpořit
jektů prostřednictvím cíleně konstruovaných vzdělávacích
sociálně patologických jevů – drogy, zadluženost, exekuce,
denních pracovních setkání, workshopů, seminářů. Finanční
Zastupitelstvo
Olomouckého
2010
tvím fyzických
nebo právnických
osob,kraje
které10.12.
zajistí
realizaci
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100 tis.Kč

ných na oblast prevence majetkové kriminality. Jedná se o
ho kraje v oblasti prevence kriminality, který bude realizován
návky služby. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti.

50 tis.Kč

kraje na období 2009 – 2011“ (schválen usnesením ZOK č.
ků podpořit informovanost veřejnosti o možnostech ochrany
y v Olomouckém kraji. Jedná se o aktivitu v samostatné

25 tis.Kč

učení a prevence kriminality

é si kladou za cíl podpořit zvýšení odbornosti realizátorů
onstruovaných vzdělávacích záměrů. V oblasti prevence
ouckého kraje na období 2009 – 2011“, který byl schválen
zovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních
ektorů a pronájmů místností prostřednictvím fyzických nebo
samostatné působnosti.

250 tis.Kč

ovinností kraje zajistit dostupnost informací o možnostech a
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Na realizaci
- na aktivity související s realizací opatření Střednědobého
v současné době sestavován. Jedná se o realizaci opatření,
ejících se na sestavování Střednědobého plánu sociálních
nosti

160 tis.Kč
40 tis.Kč

dou Olomouckého kraje dne 30.7.2009 č. UR/18/66/2009 v
em transformace sociálních služeb je snížení kapacity a
tvoření sítě sociálních služeb v běžné komunitě, umožňující

120 tis.Kč

ovníků OSV vč. účasti náměstkyně Mgr. Yvony Kubjátové s
ešení aktuálních problémů v sociální a ekonomické oblasti.
čerstvení.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 66 (celkem 170)

ým organizacím

rok 2011" - oblast prevence

3 250 tis.Kč
1 000 tis.Kč

kraje, které v plánovaných aktivitách navrhují podpořit rozvoj
ko hlavního pilíře funkčního modelu prevence kriminality v
bdobí 2009 – 2011“ schválen usnesením ZOK ze dne 24. 9.

011" - oblast integrace příslušníků

1 000 tis.Kč

avovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
zaměřených na integraci příslušníků romských komunit na

o rok 2011" - oblast podpory aktivit
itostí a podpory rodiny, UZ 409

1 250 tis.Kč

ležitostí pro osoby se zdravotním postižením budou finanční
sociálních služeb, které přispívají ke zvýšení kvality života
polečnosti (tj. osob ohrožených sociálním vyloučením). Dále
příležitostí. Zde je návaznost na dokument "Analýza potřeb
amostatné působnosti.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 67 (celkem 170)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Ing. Zdeněk Kocourek
vedoucí odboru

Správce:

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

4

5

§

položka

UZ

1

2

3

2212

5321

608 30 100 000 000 Neinvestiční transfery obcím

2212

6341

608 30 100 000 000 Investiční transfery obcím

Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích
0
5 000
5 000

Dopravní obslužnost - autobusová
2221

5193

601 20 000 000 000 Výdaje na dopravní obslužnost

329 469

2221

5193

602 20 000 000 000 Výdaje na dopravní obslužnost

0

2221

5193

603 20 000 000 000 Výdaje na dopravní obslužnost

4 000

2221

5193

606 20 000 000 000 Výdaje na dopravní obslužnost

1 900

2221

5193

24 20 000 000 000 Výdaje na dopravní obslužnost

335 369
Dopravní obslužnost - drážní
2242
2242

5193
5193

379 830
2 000

604 20 000 000 000 Výdaje na dopravní obslužnost
20 000 000 000 Výdaje na dopravní obslužnost

381 830
Podpora výstavby cyklostezek
2219

6341

2223
2223
2223

5166
5169
5192

2223

5339

2299
2299

5166
5169

2299

5229

2212

6315

2299

5331

2299

6351

6172

5901

6 000

605 30 100 000 000 Investiční transfery obcím

6 000
20 004 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby
20 000 000 000 Nákup ostatních služeb
20 000 000 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
30 103 000 000
organizacím
20 004 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby
20 001 000 000 Nákup ostatních služeb
Ostatní neinvestiční trasfery neziskovým a
30 101 000 000
podobným organizacím
Investiční transfery vybraným podnikatelským
30 102 000 000
subjektům ve vlastnictví státu
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
30 004 000 000
organizacím
Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
30 004 000 000
organizacím
20 000 000 000 Nespecifikované rezervy

Celkem

50
950
150
0
3 300
100

0
0
0
0
732 749

Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích
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§ 2212, pol. 6341, UZ 608 - Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích

Příspěvek na realizaci bezpečnostních prvků na silnicích II. a III. třídy v obcích, pro zvýšení bezpečnosti provo
podporu zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech na silnicích I., II. a III. třídy, návrh akcí musí být schvá
roku 2006. Na realizaci bezpečnostních prvků na silnicích bylo pro rok 2008 rozpočtováno celkem 9 000 tis.
byla rozpočtována ve výši 10 000 tis. Kč, v rámci úsporných opatření snížena a ve skutečnosti čerpána ve vý
příspěvek rozpočtován i čerpán ve výši 5 000 tis. Kč. (Pro rok 2010 schválen příspěvek dle seznamu opatření
v Olomouckém kraji usnesením ZOK č. UZ/13/13/2010 ze dne 30.4.2010 ).

Dopravní obslužnost - autobusová
§ 2221, pol. 5193, UZ 601 - Výdaje na dopravní obslužnost-autobusová doprava
Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům, kteří zajišťují na základě smlouvy o závazku
obslužnost území kraje. Úhrada prokazatelné ztráty ZDO vyplývá ze zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozd
prokazatelné ztráty zůstává zachována dle schváleného rozpočtu roku 2010. Navýšení pro rok 2011 je způsob
protarifovací ztrátu zaintegrovaných dopravců (odhad dopadu IDS 2 672 tis. Kč) a dále nutností pokrýt
spotřební daň) 0,25Kč/km - celkem tedy 4 350 tis.Kč a navýšení cen za vjezdy na autobusová nádraží celkem v
ROK č. UR/46/15/2010 ze dne 2. 9. 2010. Veolie Transport Morava, a.s. - navýšení ztráty 1 mil. Kč - z důvo
za zrušené železniční tratě.

§ 2221, pol. 5193, UZ 602 - Dopravní obslužnost - žákovské jízdné

Úhrada ztráty z poskytnutého zlevněného žákovského jízdného dopravcům, kteří mají uzavřenou smlouvu o z
této ztráty. Úhrada vyplývá z metodického pokynu MD pro zavedení žákovského jízdného a Nařízení vlády č. 4
prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě. Částka vychází ze schválených ztrát roku 2010 a vychází z odh

§ 2221, pol. 5193, UZ 606 - Příspěvek na úhradu ztráty, začleněno do IDSOK
1. Úhrada protarifovacích ztrát AUTA - BUSY STUDENÝ
Ztráta vznikne začleněním dopravce AUTA - BUSY STUDENÝ do IDSOK. U dopravce bude uplatněn tarif IDSO
Ztráta je spočítána na základě odborného odhadu vycházejícího ze zkušeností z již integrovaných oblastí, kde
tarifu na Tarif IDSOK.

2. Úhrada protarifovacích ztrát v zóně 71 Olomouc
Jedná se o úhradu protarifovací ztráty, která bude poskytnuta statutárnímu městu Olomouc z důvodu začleně
STUDENÝ do IDSOK. Začleněním těchto linek, které ústí do zóny 71, vzniká dopravci provozujícímu MHD p
integraci nebudou zakupovat 2 jízdní doklady (AUTA - BUSY STUDENÝ a DPMO) jako doposud, ale pou
spočítána na základě odborného odhadu vycházejícího ze zkušeností z již integrovaných oblastí, kde taktéž
Tarif IDSOK.
Dopravní obslužnost - drážní
§ 2242, pol. 5193, UZ 604 - Výdaje na dopravní územní obslužnost-drážní doprava

Úhrada prokazatelné ztráty při zabezpečování základní dopravní obslužnosti v drážní osobní dopravě - podle
pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní doprav
úhrady ztráty u dopravce ČD, a.s. ( navýšení úhrady o 1%, t.j. 3 607 tis. Kč, dle Memoranda ...) a předložen
Veolia Transport Morava a.s. Dle výsledků jednání mezi MF, MD a kraji se počítá v následujících letech s pod
dopravy.

§ 2242, pol. 5193, UZ 0 - Výdaje na dopravní územní obslužnost - železniční
1. Úhrada protarifovacích ztrát ČD
Ztráta vzniká začleněním tratí 290+275 do IDSOK a uplatněním tarifu IDSOK na místo kilometrického tarifu do
komparaci tarifu TR 10 a IDSOK. Byla spočítána průměrná tržba na cestu, určen koeficient využití tarifu IDSO
loňském roce, k jeho čerpání v plné výši nedošlo, protože zatím nejsou ukončena jednání se statutárním měste
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Ztráta vzniká začleněním tratí 290+275 do IDSOK a uplatněním tarifu IDSOK na místo kilometrického tarifu do
komparaci tarifu TR 10 a IDSOK. Byla spočítána průměrná tržba na cestu, určen koeficient využití tarifu IDSO
loňském roce, k jeho čerpání v plné výši nedošlo, protože zatím nejsou ukončena jednání se statutárním měste

2. Úhrada protarifovacích ztrát v zóně 71 Olomouc

Jedná se o úhradu protarifovací ztráty, která bude poskytnuta statutárnímu městu Olomouc z důvodu zač
Začleněním těchto tratí, které ústí do zóny 71, vzniká dopravci provozujícímu MHD protarifovací ztráta.C
zakupovat 2 jízdní dokladu (ČD a DPMO) jako doposud, ale pouze jeden, integrovaný. Firma UDIMO prove
zjištění počtu cestujících, kteří přestupují na MHD. Odhadujeme, že DPMO vzikne ztráta ve výši 1,5 mil. Kč.V
nižší, jelikož vycházel pouze z odborného odhadu prac. odd. IDS, a v roce 2010 došlo ke zpřesnění částky n
UDIMO.
Podpora výstavby cyklostezek
§ 2219, pol. 6341, UZ 605 - Investiční dotace obcím

Příspěvek Olomouckého kraje obcím na podporu výstavby cyklostezek, projekt podpory obcím musí být schv
roku 2004. V roce 2008 kraj neposkytl žádný příspěvek, obce čerpaly dotaci v rámci ROP. V roce 2009 byl
000 000 Kč, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 8 434 500 Kč. V roce 2010 byl příspěvek rozpočtován ve výš
schválen příspěvek dle seznamu cyklostaveb usnesením ZOK č. UZ/13/14/2010 ze dne 30.4.2010 ).

§ 2223, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Zpracování bezpečnostních auditů na posouzení nebezpečných a kolizních míst na silnicích v majetku O
železničních přejezdů - naplňování úkolu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP).

§ 2223, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Úhrada nákladů řízení při soudních sporech vedených proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje, ve věci pře
pozemních komunikacích.

§ 2223, pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
V rámci provádění prevence v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP - činnost vyplývá ze z
na pozemních komunikacích) na pozemních komunikacích. Olomoucký kraj prostřednictvím krajské koor
organizaci výchovných akcí pro děti a dospělé, přípravu instruktorů dopravní výchovy, přispívá na údržbu a o
Pro zajištění těchto činností bude v roce 2011 poskytnut neinvestiční příspěvek státní příspěvkové organi
dopravu, Praha, ve výši 750 tis. Kč. (Příspěvek pro rok 2010 schváleno usnesením ZOK č. UZ/12/15/2010 z
Kč).

§ 2299, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
1. Model veřejné osobní dopravy
Model je nástrojem k dělení tržeb v zóně 71 Olomouc. Tento model zahrnuje i provedení kalibračního průzkum
dopravce MHD. Na základě výsledku průzkumu a tohoto modelu bude probíhat převod tržeb mezi dopravc
zásadní pro další integraci, zejména dopravce ČD. Tento výdaj byl nárokován i v loňském roce, k jeho čerp
mimo zónu 71 Olomouc, protože zatím nejsou ukončena jednání se statutárním městem Olomouc. Výdaj
UDIMO.

2. Prováděcí projekty navazující na Generel dopravní obsluhy na území kraje
Na základě zpracovaného projektu „Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji“, který byl proj
projednání v ZOK v prosinci 2010, je nutné pro počáteční období nazvané jako přípravné, zadat zpracování těc

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje

Strana 62 (celkem 170)

a) Prováděcí projekt na sjednocení dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby
b) Prováděcí projekt na úpravu tarifního uspořádání a zónového systému Olomouckého kraje
c) Prováděcí projekt telematické a informační podpory organizování a řízení veřejné dopravy v Olomouckém kr

Výdaje za projekty vychází z cen obvyklých za obdobné projekty. Jelikož v roce 2009 nebyl projekt Generel pr
další navazující projekty vyčleněná na rok 2010 v plné výši čerpána.

3. Konzultační a poradenské činnosti
Jedná se zajištění poradenských služeb a odborných konzultací v oblasti návrhů a doporučení Generelu. V
doporučení pro přípravný horizont jsou prvotní odborné konzultace nezbytné.
§ 2299, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Propagace a informační materiály k IDSOK
Propagace tratě 290+275, nákup samolepek IDSOK, informační materiály IDSOK, informace v regionální inzer

§ 2299, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Jedná se o příspěvek České asociaci organizátorů veřejné dopravy. (Pro rok 2010 schváleno usnesením
11.3.2010)

§ 2212, pol. 6315 - Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu
Investiční příspěvek pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. na projekt-stavbu "Rekonstrukce žst. Přerov
Smlouva o příspěvku uzavřena dne 21.6.2010 s čerpání ve třech splátkách v roce 2011. (Poskytnutí fin. přísp
usnesením ZOK č. 13/12/2010 ze dne 30.4.2010).

§ 2299, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Jedná se o neinvestiční příspěvek na vznik a provoz organizace, která bude provádět koordinaci veřejné
uvažována částka 7,802 mil. Kč za rok. V případě že dojde k projednání odtčeného projektu v ROK a ZOK
zahájí činnost nejdříve v polovině roku 2011. Do neinvestičních výdajů je třeba dále zahrnout i náklady na
spotřebního materiálu.

§ 2299, pol. 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Jedná se o investiční příspěvek na vznik a provoz organizace, která bude provádět koordinaci veřejné dopra
projektu "Generel" a je uplatňována v plné výši, jelikož všechny nezbytné investice je nutné realizovat zároveň
se například o nákup auta, speciálního SW a HW, multifunkční tiskárny, plotru a interaktivní tabule.
§ 6172, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy
Rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství
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ORJ - 12

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

6

7

8

9=8/5

60

53

4 940
5 000

4 806
4 859

7 000
7 000

140,00

342 691 104,01

329 469

243 129

4 000

1 280

2 000

0

0

0

0,00

1 900

1 198

450

23,68

335 369

245 607

379 830
2 000
381 830

345 141

283 016
0
283 016

6 000
6 000

388 619 102,31
3 000 150,00
102,56
391 619

850

4 000
4 000

850

102,91

66,67

66,67
50 100,00
0,00
100 66,67

50
0
150

0
0
60

950

950

3 295
100

636
29

5

5

5

0

0

20 000

0

0

4 283

0

0

2 813

0

0

1 229

732 749

536 012

750
4 010 121,52
160 160,00

781 160 106,61
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7 000 tis.Kč

zvýšení bezpečnosti provozu a ve spolupráci s obcemi i na
návrh akcí musí být schválen v ZOK - program podpory od
očtováno celkem 9 000 tis. Kč. Celková částka na rok 2009
skutečnosti čerpána ve výši 7 065 500 Kč. V roce 2010 byl
vek dle seznamu opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy

a
342 691 tis.Kč
ákladě smlouvy o závazku veřejné služby základní dopravní
1/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Částka k úhradě
ení pro rok 2011 je způsobeno povinností objednatele pokrýt
č) a dále nutností pokrýt navýšení ceny PHM (biosložky,
utobusová nádraží celkem ve výši 5 200 tis. Kč, dle usnesení
í ztráty 1 mil. Kč - z důvodu rozšíření dopravní obslužnosti

2 000 tis.Kč

ají uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby na úhradu
dného a Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje
roku 2010 a vychází z odhadů dopravců na rok 2011.

450 tis.Kč
150 tis.Kč
ce bude uplatněn tarif IDSOK namísto kilometrického tarifu.
ntegrovaných oblastí, kde taktéž došlo k přechodu z km

300 tis.Kč
Olomouc z důvodu začlenění linek dopravce AUTA - BUSY
avci provozujícímu MHD protarifovací ztráta. Cestující si po
MO) jako doposud, ale pouze jeden, integrovaný. Ztráta je
vaných oblastí, kde taktéž došlo k přechodu z km tarifu na

ava

388 619 tis.Kč

ní osobní dopravě - podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění
ě ve veřejné drážní dopravě. Vychází se z dohodnuté výše
Memoranda ...) a předloženého předpokladu ztráty dopravce
následujících letech s podporou státu na financování drážní

3 000 tis.Kč
1 500 tis.Kč
sto kilometrického tarifu dopravce. Výpočet PZ je založen na
oeficient využití tarifu IDSOK. Tento výdaj byl nárokován i v
dnání se statutárním
městem Olomouc.
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1 500 tis.Kč
tu Olomouc z důvodu začlenění tratí 290+275 do IDSOK.
MHD protarifovací ztráta.Cestující si po integraci nebudou
vaný. Firma UDIMO provedla na těchto tratích průzkum ke
ztráta ve výši 1,5 mil. Kč.Výdaj nárokovaný v roce 2010 byl
ošlo ke zpřesnění částky na základě projektu a sčítání firmy

4 000 tis.Kč

dpory obcím musí být schválen ZOK - program podpory od
mci ROP. V roce 2009 byl příspěvek rozpočtován ve výši 12
pěvek rozpočtován ve výši 6 000 tis. Kč. (Pro pro rok 2010
dne 30.4.2010 ).

50 tis.Kč
t na silnicích v majetku Olomouckého kraje a v místech
ovozu (NSBSP).

100 tis.Kč
ouckého kraje, ve věci přestupků proti plynulosti provozu na

750 tis.Kč
ESIP - činnost vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
ostřednictvím krajské koordinační komise BESIP zajišťuje
ovy, přispívá na údržbu a opravy dětských dopravních hřišť.
státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční
m ZOK č. UZ/12/15/2010 ze dne 11.3.2010 ve výši 950 tis.

4 010 tis.Kč
700 tis.Kč
dení kalibračního průzkumu ve vozech dopravců VLD, ČD a
převod tržeb mezi dopravci. Tato dělba tržeb je důležitá a
loňském roce, k jeho čerpání došlo za všechny zóny MHD
městem Olomouc. Výdaj na zónu 71 byl zpřesněn firmou

3 200 tis.Kč
ckém kraji“, který byl projednán v ROK a předpokládá se
ravné, zadat zpracování těchto prováděcích projektů
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užby
ého kraje
dopravy v Olomouckém kraji

900 tis.Kč
750 tis.Kč
1 550 tis.Kč

09 nebyl projekt Generel projednán v ZOK, nebyla částka na

110 tis.Kč
a doporučení Generelu. V rámci naplňování jeho závěrů a

160 tis.Kč

nformace v regionální inzerci, odjezdy.

anizacím
5 tis.Kč
010 schváleno usnesením ZOK č. UZ/12/15/2010 ze dne

e vlastnictví státu
20 000 tis.Kč
"Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba ( Mádrův podjezd) 2011. (Poskytnutí fin. příspěvku v roce 2011 bylo schváleno

4 283 tis.Kč
ovádět koordinaci veřejné dopravy.V projektu "Generel" je
ho projektu v ROK a ZOK v závěru roku 2010, koordinátor
ále zahrnout i náklady na nákup mobilních telefonů, PC a

2 813 tis.Kč
t koordinaci veřejné dopravy. Uvedená částka je uvedena v
je nutné realizovat zároveň se vznikem koordinátora. Jedná
raktivní tabule.
1 229 tis.Kč

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje

Strana 67 (celkem 170)

Odbor kultury a památkové péče
PhDr. Jindřich Garčic
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

6

3319

5166

20 000 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

3319

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

635

3319

5194

20 000 000 000 Věcné dary

140

3319

5492

Dary obyvatelstvu

0

3319

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

0

25

Příspěvky divadlům a filharmoniím
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským
subjektům - právnickým osobám

304

3311

5213

200 30 102 000 000

3311

5321

200 30 100 008 357 Neinvestiční transfery obcím

1 392

3312

5321

200 30 100 008 357 Neinvestiční transfery obcím

304
2 000

Neinvestiční dotace pro knihovny - regionální funkce knihoven
3314

5321

204 30 100 000 000 Neinvestiční transfery obcím

3314

5331

204

9 300

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

9 300
Podpora kultury a památkové péče
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským
subjektům - fyzickým osobám

3312,
3319

5212

210,211
,212

3311,331
2,3319

5213

209,
210,
212

3319

5221

3311,331
2,3319

5222

210,
212

Neinvestiční transfery občanským sdružením

3312,
3322

5223

210,211
,212

Neinvestiční transfery církvím a náboženským
společnostem

3312

5229

210,211
,212

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím

3311,331
2,3319,3
322

5321

210,211
,212

Neinvestiční transfery obcím

3319

5329

212

3319

5331

212

3312,
3315

5339

212

30 102 000 000
212

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským
subjektům - právnickým osobám

23 500

Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem

3 600

400
1 000

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně - dobrovolné svazky obcí
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým
organizacím*
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3311,331
2,3319,3
322

5493

209,210
,211,21
2

3312

6322

212

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím
fyzickým osobám
Investiční transfery občanským sdružením

29 600
3315

5339

16

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým
30 103 003 009
organizacím

Celkem

25 488
67 188

§ 3319, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Jedná se možné náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, které bude případně nutné si vyžádat
řízení odvolacích (převážně v oblasti památkové péče).

§ 3319, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Metodická činnost

Podle ustanovení § 28 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., metodicky řídí krajský úřad výkon státní památkové
metodickou činnost v oblasti kultury vyplývá především z ustanovení § 1, odst. 3 a § 14, odst. 2 zákona č. 129
finanční částka bude použita na úhradu činnosti lektorů a vypracování metodických materiálů. Metodická či
problematiku možnosti získat pro akce v oblasti kultury a památkové péče zdroje z fondu EU.
2. Inzerce
Tato částka je stanovena pro financování výběrových řízení, které jsou plánovány v roce 2011.
3. Ceny Olomouckého kraje

V rámci této položky budou financovány náklady spojené se zajištěním organizace slavnostního předání C
kultury za rok 2010 v souladu s pravidly schválenými v ZOK dne 10.9.2007 dle usnesení ZOK č.UZ/17/28/200
použita částka ve výši 460 tis. Kč.

§ 3319, pol. 5194 - Věcné dary

Z této položky budou financovány náklady spojené s pořízením věcných darů u příležitosti předání Cen Olom
rok 2010 v souladu s pravidly schválenými v ZOK dne 10.9.2007 dle usnesení ZOK č.UZ/17/28/2007. V roce
částka ve výši 140 tis. Kč.

Příspěvky divadlům a filharmoniím - UZ 200

§ 3311, pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým
§ 3311, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím
§ 3312, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím

Součástí schválené "Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje" je také podpora výz
Olomouckém kraji a nejsou zřizovány Olomouckým krajem, avšak mají regionální působnost. Přiznání dotac
prostředků kraje je jednou z podmínek pro to, aby se divadla a filharmonie mohly ucházet i o dotac
profesionálních hudebních souborů vypisovaného Ministerstvem kultury ČR.

Neinvestiční dotace pro knihovny - regionální funkce knihoven - UZ 204
§ 3314, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 64 (celkem 170)

Podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) plní a koordinuje krajská knihovna regionální funkce vybranýc
kraji zajišťuje plnění regionálních funkcí Vědecká knihovna v Olomouci, a to prostřednictvím sedmi pověře
Lipník nad Bečvou, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Tyto knihovny smluvně zajišťují standardizovan
knihoven v kraji.

Podpora kultury a památkové péče - podprogram Obnova kulturních památek - UZ 209
§ 3322, pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
1. Přímá podpora významných kulturních akcí
Jedná se o podporu významných kulturních akcí - rozpis je uveden v Příloze č. 5

2. Program podpory kultury a památkové péče
V roce 2011 je plánováno poskytování dotací z Programu podpory kultury a památkové péče obdobně jako tom
rozpočtu budou financovány dotace z podprogramu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji (UZ 210
drobné architektury v Olomouckém kraji (UZ 211) a z podprogramu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém
podpory významných kulturních akcí v roce 2011 (UZ 212)

§ 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 předávají
podpory kultury poskytovat Muzeu umění Olomouc počínaje rokem 2007 až do případné změny v rozp
příspěvek, jehož výše je odvozena z finanční hodnoty vybilancované do daňových příjmů Olomouckého kraje p
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ORJ - 13

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

7

8

9

10=9/6

8

0

25 100,00

647

646

635 100,00

140

140

140 100,00

3

3

0

2

2

0

304

0

304 100,00

1 392

0

1 392 100,00

304

0

304 100,00
100,00

2 000

0

2 000

funkce knihoven
8 400

6 300

900

900

9 300

7 200

9 300 100,00
9 300

1 120

1 120

3 968

3 390

107

70

7 955

6 837

4 814

1 235

400

400

8 769

4 924

50

50

20

20

1 500

1 500

100,00

29 600 125,96
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894

29 597

725

20 271

29 600

100,00

25 488

19 116

26 000 102,01

67 185

47 378

67 700 100,76

25 tis.Kč

případně nutné si vyžádat v rámci správních řízení a v rámci

635 tis.Kč
5 tis.Kč

výkon státní památkové péče v kraji. Povinnost zajišťovat
14, odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Požadovaná
h materiálů. Metodická činnost bude výrazně zaměřena na
ndu EU.
70 tis.Kč

560 tis.Kč

e slavnostního předání Cen Olomouckého kraje za oblast
sení ZOK č.UZ/17/28/2007. V roce 2010 byla na stejný účel

140 tis.Kč

ežitosti předání Cen Olomouckého kraje za oblast kultury za
K č.UZ/17/28/2007. V roce 2010 byla na stejný účel použita

bjektům - právnickým osobám

304 tis.Kč
1 392 tis.Kč
304 tis.Kč

aje" je také podpora významných subjektů, které působí v
ůsobnost. Přiznání dotace na podporu regionální činnosti z
mohly ucházet i o dotaci z Programu podpory divadel a

9 300 tis.Kč
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egionální funkce vybraných knihoven v kraji. V Olomouckém
třednictvím sedmi pověřených knihoven (Hranice, Jeseník,
ě zajišťují standardizované výkony pro cca 500 základních

mátek - UZ 209
nostem

29 600 tis.Kč
6 750 tis.Kč

22 850 tis.Kč
vé péče obdobně jako tomu bylo v roce 2010. V rámci totoho
Olomouckém kraji (UZ 210), z podprogramu Obnova staveb
ch aktivit v Olomouckém kraji (UZ 212) včetně dotací Přímé

ím, UZ 16

26 000 tis.Kč

u kultury ČR se předávající Olomoucký kraj zavázal v rámci
případné změny v rozpočtovém určení daní neinvestiční
jmů Olomouckého kraje pro Muzeum umění Olomouc.
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Odbor zdravotnictví
MUDr. Eva Štefková
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

1

2

3

ORG

název položky
4

Lékařská služba první pomoci
3513

5169

252

Nákup ostatních služeb

3513

5169

256 20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

Provoz záchytné stanice
3522

5169

3522

5213

3532

5169

253 20 000 003 011 Nákup ostatních služeb
Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím
subjektům - právnickým osobám
20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

Dotační program - vzdělávání lékarů
3592

5212

3592

5213

3599

5169

Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím
subjektům - fyzickým osobám
Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím
30 102 000 000
subjektům - právnickým osobám
Nákup ostatních služeb
30 102 000 000

Financování protidrogové prevence
3541

5222

254 30 101 000 000 Neivestiční transfery občanským sdružením
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
254 30 101 000 000
společnostem

3541

5221

3541

5166

254

Konzultační, poradenské a právní služby

3541

5169

254

Nákup ostatních služeb

Program Zdraví 21
3544

5339

255 30 100 000 000

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým
organizacím

3544

5321

255

Neinvestiční transfery obcím

Regulační poplatky ve zdravotnických zařízeních
3523

5492

257

Dary obyvatelstvu

3522

5492

257

Dary obyvatelstvu

3533

5492

257

Dary obyvatelstvu

3599

5492

257 30 102 000 000 Dary obyvatelstvu
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3522
3523
3599
3599
3599
3599
6172
6172

6202
5331
5166
5169
5169
5169
5161
5169

60 005 003 006 Nákup majetkových podílů
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
20 000 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
98 297 20 000 000 000 Nákup ostatních služeb
98 335 20 000 000 000 Nákup ostatních služeb
20 000 000 000 Služby pošt
20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

Celkem

Lékařská služba první pomoci

§ 3513, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb (UZ 252)
Na zajištění lékařské služby první pomoci (LSPP) při:
1. Fakultní nemocnice Olomouc, dětská a zubní, dospělá , ORG 20 000 000 000
2. Středomoravská nemocniční, a.s. - dětská a dospělá LSPP, ORG 20 000 003 014
3. Nemocnici Hranice, a.s, dětská, ORG 20 000 003 010

§ 3513, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb (UZ 256)
Zubní LSPP pro šumpersko a jesenicko
Provoz záchytné stanice

§ 3522, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb (UZ 253)
Dotace na provoz záchytné stanice při Vojenské nemocnici Olomouc

§ 3532, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Na zajištění lékárenské služby o vánočních svátcích.
Dotační program - vzdělávání lékarů

§ 3592, pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým os
Příspěvek na financování vzdělávání zdravotnických pracovníků, fyzickým osobám

§ 3592, pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým
Příspěvek na financování vzdělávání zdravotnických pracovníků, právnickým osobám
Financování protidrogové prevence

§ 3541, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením (UZ 254)
Dotace na financování protidrogové prevence občanským sdružením.

§ 3541, pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (UZ 254)
Dotace na financování protidrogové prevence obecně prospěšným společnostem
Program Zdraví 21

§ 3544, pol. 5339 - Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvk. organizacím (UZ 255)
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Program Zdraví 21 pro všechny ve 21. století (WHO), dle jednání se zainteresovanými organizacemi.
Regulační poplatky ve zdravotnických zařízeních

§ 3599, pol. 5492 - Dary obyvatelstvu (UZ 257)
Na dary případných dědiců původních žadatelů.

§ 3522, pol. 6202 - Nákup majetkových podílů (UZ 024)

Dle jednání Rady Olomouckého kraje usnesením UR/12/59/2009 ze dne 7.5.2009, kdy byl schválen dodatek
Středomoravskou nemocniční a.s. o úhradě 7 000 tis.Kč do 30.6.2011.

§ 3599, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Služby pro výkon státní správy, poradenství a konzultace při výběrových řízení zdravotnických zařízeni

§ 3599, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb, UZ 98 297
Úhrada nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv

§ 3599, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb, UZ 98 335
Úhrada nákladů na očkování proti TBC, kalmetizace

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

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Inzerce pro personální výběrování řízení, psychologická vyšetření
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ORJ - 14

v tis.Kč
schválený
rozpočet
2010

upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

5

6

7

8

10=9/5

6 661
344
7 005

6 082

9 604

344

207

340

8 751
6 099

6 099

6 289
6 099

6 099

5 082
5 082

6 099

30

30

15

30

0

315

315

1 300

0

535

535

2 300

2 750
3 600

850
2 260

2 260

1 980

0

250

0

270

0

150

150

2 660

2 410
7

0

0

96

0

103

0

88,00

100,00

2 250

100

100,00

0,00
100,00

3 600

2 250

2 250

100,00
100,00

6 099
152

3 600

144,18
98,84
141,96

9 944

152

3 600

100

8 407

100

100

100,00

100,00

ckých zařízeních
7 800
1 319
1 319
32 050
6 023
6 023
150
62
62
0
10 849
6 637
40 000
18 253
14 041
15

0,00
0,00
0,00
15
0,04
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10 000
100
70
400
100
300
10
0

10 000

10 000

7 000

70,00

70
399
321
1 701
10
50

4
58
223
1 410
0
24

50
100
500
10
50

71,43
0,00
100,00
166,67
100,00

70 064

52 199

40 558

29 748

42,46

9 604 tis.Kč

00 000
000 003 014

3 000 tis.Kč
6 264 tis.Kč
340 tis.Kč

340 tis.Kč

6 099 tis.Kč

30 tis.Kč

elským subjektům - fyzickým osobám

1 300 tis.Kč

m osobám

elským subjektům - právnickým osobám

2 300 tis.Kč

kým osobám

m (UZ 254)

1 980 tis.Kč

společnostem (UZ 254)

270 tis.Kč

rganizacím (UZ 255)

100 tis.Kč
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eresovanými organizacemi.

15 tis.Kč

7 000 tis.Kč

e 7.5.2009, kdy byl schválen dodatek protokolu mezi Nemocnicí OK a.s. a

50 tis.Kč

řízení zdravotnických zařízeni

100 tis.Kč

500 tis.Kč
10 tis. Kč
50 tis.Kč

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a: Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 70 (celkem 170)

Odbor Krajský živnostenský úřad
Bc. Ing. František Pivoda
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

6172

5166

20 000 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

20

6172

5192

20 000 000 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

20

Celkem

40

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

Jedná se o možné výdaje v souvislosti s poskytnutím právních expertiz či posudků. Převážně se bude jedna
nutné vyžádat v souvislosti s prováděním kontrolní činnosti a prováděním správního řízení v oblasti regulace re
kontroly.

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

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

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

6

7

8

9=8/5

20

0

20 100,00

20

0

20 100,00

40

0

40 100,00

20 tis.Kč

posudků. Převážně se bude jednat o služby, které si bude
právního řízení v oblasti regulace reklamy a v oblasti cenové

20 tis.Kč

rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle
150/2002 Sb., soudního řádu správního.
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Útvar interního auditu
Ing. Jan Zahradníček
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

6172

5166

20 000 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

Celkem

20
20

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

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

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

6

7

8

9=8/5

20

0

20 100,00

20

0

20 100,00

20 tis.Kč

ního auditu. Lze rovněž využít pro potřeby analýz, případně
ující právní a daňovou poradenskou činností pro Olomoucký
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Odbor investic a evropských projektů
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

ORG

název položky

schválený
rozpočet
2010

1

2

3

4

5

3315

5901

60 003 100 315 Nespecifikované rezervy

650

6172

5164

20 000 000 000 Nájemné

500

6172

5166

20 000 000 000 Konzultační, poradenské a právní služby

100

6172

5169

20 000 000 000 Nákup ostatních služeb

100

6172

5362

20 000 000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Celkem

50
1 400

§ 3315, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

Jedná se o zajištění prostředků na údržbu majetku pořízeného z dotace FM EHP/Norsko v rámci projek
(Rekonstrukce depozitářů Vlastivědného muzea v Olomouci). Dle podmínek FM EHP/Norsko je příjemce po
spolufinancovaného z dotace. Na údržbu je povinen vyčlenit finanční prostředky ve výši 0,5% ze skutečných
dobu udržitelnosti projektu (10 let). Částka na údržbu majetku činí 23 217,35 €/ročně - přibližně 650 tis.
Vlastivědné muzeum Olomouc se bude podílet částkou ve výši 100 tis.Kč, a to formou odvodu z investičního fo

Jedná se tzv. o "bezpečností" položku, která může být použita pouze na případnou úhradu nákladů na opra
muzea v Olomouci.

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné
Náklady spojené s dočasnými záběry pozemků pro realizaci staveb

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

1. Výdaje související s výkupy pozemků
Jedná se o náklady spojené s přípravou podkladů pro výkupy pozemků, např. zpracování znaleckých posudk
plánů investičních akcí.

2. Výdaje související s hodnocením projektů
Jedná se o částku, která bude sloužit jako rezervní na krytí případného momentálního nedostatku finančn
projektových žádostí v rámci globálních grantů. V tomto případě by byla částka později (po proplacení žádosti
účtu projektu technické pomoci 5.1 (ORJ 53) do krajského rozpočtu. Také se může jednat ve výjimečných př
krytí případného neodůvodněného (může být zpětně zjištěno) hodnocení. V tomto případě by částka refundov
situace, kdy plánované prostředky v rámci projektu technické pomoci na hodnocení projektů již budou vyčerp
zajistit z krajských zdrojů

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12. 2010
8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 69 (celkem 170)

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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ORJ - 17

v tis.Kč
upravený
rozpočet k
30.9.2010

skutečnost k
30.9.2010

návrh
rozpočtu na
rok 2011

%

6

7

8

9=8/5

650

0

650 100,00

500

283

500 100,00

100

11

300 300,00

100

57

100 100,00

50

0

50 100,00

1 400

351

1 600 114,29

650 tis.Kč

M EHP/Norsko v rámci projektu "Brána poznání otevřena"
M EHP/Norsko je příjemce povinen zajistit údržbu majetku
y ve výši 0,5% ze skutečných celkových výdajů projektu po
5 €/ročně - přibližně 650 tis. Kč. Příspěvková organizace
ormou odvodu z investičního fondu.

adnou úhradu nákladů na opravu Depozitářů Vlastivědného

500 tis.Kč

300 tis.Kč

100 tis.Kč
zpracování znaleckých posudků, vyhotovení geometrických

200 tis.Kč
mentálního nedostatku finančních prostředků na hodnocení
později (po proplacení žádosti o platbu) refundována zpět z
může jednat ve výjimečných případech o částku určenou na
mto případě by částka refundována nebyla. Může také nastat
cení projektů již budou vyčerpány a bude nutné hodnotitele

100 tis.Kč
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50 tis.Kč
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