Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 16. prosince 2011
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 16. 12. 2011
v 10:09 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 41 členů zastupitelstva kraje, 14
členů bylo nepřítomno.
Z účasti na zasedání byli omluveni: Dr. Alexander Černý, Ing. Jaroslav Faltýnek,
Josef Janíček, Ing. Miroslav Kapoun, MBA, František Kubíček, Mgr. Yvona
Kubjátová, Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc.,
Dr.h.c., Ing. Zdeněk Muroň, Martin Novotný, Mgr. Petr Polášek, Miroslava Vlčková,
JUDr. Ing. Petr Wisiński, Mgr. Jiří Zemánek.
Zahájení zasedání se neúčastnil Leoš Hannig (příchod v 10:15 hod.).
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Tesařík.

1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Tesařík zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Veroniku
Dresslerovou, hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování spouští Ing. Niče, vedoucí
kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
ČSSD
Bc. Miroslav Petřík
ODS
Mgr. Dalibor Horák
KSČM
Ing. Miroslav Marek
KDU-ČSL
Mgr. Ivo Slavotínek
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
ČSSD
Bc. Miroslav Petřík
ODS
Mgr. Dalibor Horák
KSČM
Ing. Miroslav Marek
KDU-ČSL
Mgr. Ivo Slavotínek
Přítomno 39, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
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K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2011 nebyly
vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva Olomouckého
kraje se tedy zápis považuje za schválený.
K dotazům členů zastupitelstva vzneseným na posledním zasedání dne 22. 9. 2011:
K bodu 4.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK – Mgr. Hlavešová vznesla dotazy
týkající se navýšení dotace na výplatu sociálních dávek, kritérií vyplácení sociálních
dávek a jejich kontrolních mechanizmů. S Mgr. Kubjátovou se dohodly, že své
dotazy zašle písemně a poté ji bude odpovězeno.
Mgr. Hlavešová zaslala své dotazy dne 5. 12. 2011, Mgr. Kubjátová na ně
odpověděla e-mailem dne 9. 12. 2011.
Mgr. Hlavešová: Konstatovala, že s odpověďmi není spokojená. Odpovědi nepsala
přímo Mgr. Kubjátová a místo jasných a stručných odpovědí obdržela jen tabulky
a graf, ze kterých si musela udělat úsudek sama. Nebyly zde uvedeny důvody, proč
bylo v roce 2011 vyplaceno MěÚ v Javorníku na dávkách pro osoby v hmotné nouzi
o 8 mil. Kč více než se předpokládalo. I ostatní kolegy by zajímalo, co je důvodem
navýšení této částky o více než 50 % oproti předpokladu. K vysvětlení způsobu
využití dotace ve výši 644.252,40 Kč byla odkázána na obec Mikulovice. Peníze přes
rozpočet Olomouckého kraje (OK) sice jen „protékají“, ale veřejnost to chápe jinak.
Vvyužití peněz v obzvláště tak citlivé otázce by je zajímalo, protože se jedná
o program zvyšování motivace a podpory integrace příslušníku romských lokalit.
Obdobně působí i dnes projednaný materiál pod bodem 5.3. – dotace z MPSV na
poskytování sociálních služeb. Téměř 0,5 mld. Kč ročně tak opět „proteče“ přes
krajský rozpočet, ale chybí jakákoliv zpětná vazba, či aspoň nějaké kritérium pro
srovnání, jak účelně jsou tyto prostředky využity. Mnohé dotované neziskové
organizace nejsou v regionu vůbec známy, nic se o jejich aktivitách neví. Byl
vznesen dotaz, jak bude OK reagovat na narůstající počet romských osob v regionu
Vidnavsko a Javornicko. Je znám případ, že po oznámení úmyslu nastěhovat do
jistého objektu v Tomíkovicích na Žulovsku 5 romských rodin, tento objekt do tří dnů
vyhořel. Z odpovědi vyplývá, že jsou sledovány migrační trendy, ale nějaká řešení
přijímána nejsou. Na závěr se dotázala, jak se konkrétně budou tyto problémy řešit
a jak se bude prostřednictvím sociální práce v obcích postupovat v následujícím
roce.
Ing. Tesařík: Poprosil Mgr. Hlavešovou, aby přečtený text předala v písemné
podobě, aby mohl být součástí zápisu. Dané téma je ještě třeba konzultovat s paní
náměstkyní.

K bodu 34. Informace k problematice drážní regionální osobní dopravy – Mgr. Mačák
slíbil zastupitelům zaslat výstupy z jednání Rady Asociace Krajů ČR k problematice
zajištění drážní regionální dopravní obslužnosti v příštím roce, které se uskutečnilo
dne 23. 9. 2011 v Třeboni.
Mgr. Mačák zaslal zastupitelům požadované informace e-mailem dne 23. 9. 2011.
Materiál týkající se zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou v roce 2012 je
předkládán na zasedání ZOK dne 16. 12. 2011 pod bodem 8.
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K bodu 38. Různé – vystoupení starosty obec Určice – zastupitelé odhlasovali, že
kupní smlouva na odprodej nemovitostí, ve kterém sídlila příspěvková organizace
kraje Centrum sociálních služeb Prostějov, zatím nebude podepsána a budou
prověřeny všechny skutečnosti. Následně bude předložen materiál radě, která bude
zastupitelstvo informovat o dalším možném postupu.
Materiál je předkládán na zasedání ZOK dne 16. 12. 2011 pod bodem
12.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku.

Ing. Tesařík připomněl, že návrhy na úpravy, změny a doplnění usnesení,
navrženého v materiálu pro jednání zastupitelstva, předloženého zastupitelstvu dle
§ 7 odst. 4 jednacího řádu, se předkládají předsedajícímu písemně.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Ing. Tesařík: První část materiálů byla členům zastupitelstva zaslána dne
2. 12. 2011, další část materiálů, projednaných na Radě Olomouckého kraje (ROK)
6. 12. 2011 byla odeslána dne 8. 12. 2011. Na stůl je předložena nová verze návrhu
programu a materiály pod body č. 3 (Příloha č. 7), 22, 25, 40 a 41. Z programu byl
stažen bod 5.7.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.
2.
3.
4.1.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému

4.2.
5.1.
5.1.1.
5.2.

Jihomoravského kraje na území Olomouckého kraje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na Olomouc region Gard
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny - DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím

Olomouckého kraje
5.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
5.3.

Olomouckého kraje – DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na

poskytování sociálních služeb
5.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.

poskytování sociálních služeb - DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2011
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - Významné projekty Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek obci Ptení a obci Čechy pod Kosířem
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - žádost obce Želechovice - staženo
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – žádost obce Bílá Voda
Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - návrh rozpočtu
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7.

Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v roce 2012

8.

v Olomouckém kraji
Zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou v roce 2012

9.

v Olomouckém kraji
Dodatek č. 9 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové

10.

organizace
Zřizovací listina Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,

11.

příspěvkové organizace
Aktuální informace o problematice omezení rychlosti na rychlostní komunikaci R 46

Vyškov – Olomouc
12.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
12.1.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
12.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
12.2.1. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
12.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
12.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
12.4.1. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku - DODATEK
12.5. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
13.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
14.
Navýšení dotace Charitě Konice z Programu podpory kultury a památkové péče
15.
16.
17.
18.
19.
20.

v Olomouckém kraji v roce 2011
Návrh zakládací smlouvy Železničního muzea Olomouc, o.p.s.
Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
Žádost obce Skorošice o prominutí vrácení bezúročné půjčky
Aktualizace č. 4 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje
Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2012
Projednání žádosti Občanského sdružení Ester Javorník o prominutí odvodu a penále

21.
22.
23.

za porušení rozpočtové kázně
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
Poskytnutí finančních prostředků charitním zařízením Arcidiecézní charity Olomouc
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2012 –

24.
25.
26.
27.
28.

vyhlášení
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. – zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem
Informace o aktuálním dění v zajištění akutní lůžkové péče v Jeseníku
Projekt Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+
Cyklistická stezka Kostelec na Hané – Prostějov
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova

29.
30.

2011 - porušení rozpočtové kázně
Program obnovy venkova 2012
Spolupráce s partnerským regionem Vojvodina – společný projekt v oblasti

31.

regionálního rozvoje
Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke

32.

schválení financování
Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory

33.

v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci výzev globálních grantů Olomouckého kraje

34.

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Darování movitého majetku Okresnímu sdružení hasičů ČMS Olomouc – přenosná
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35.
36.

motorová stříkačka
Darování movitého majetku Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého

37.
38.
38.1.
39.
40.

kraje na rok 2012
Volba přísedícího Krajského soudu v Brně pro další volební období
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje - Kontrolní výbor
Udělení ceny „GOAL 2011“
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Středomoravské nemocniční a.s.
odštěpnému závodu Nemocnice Prostějov pro infekční oddělení na zvýšené náklady
spojené s vyšší incidencí infekční hepatitidy typu A, které nejsou hrazené z veřejného

41.
42.
43.

zdravotního pojištění
Příspěvek Muzeu historických kočárů MYLORD
Různé
Závěr

Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/1/2011
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

2.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/2/2011
Přítomno 41, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Doplnil, že na stůl byla předložena Příloha č. 7.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/3/2011
Přítomno 41, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

4.1. Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje na území Olomouckého kraje
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Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/4/2011
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

4.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na Olomouc region
Card
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/5/2011
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Základní materiál obsahuje schválené
rozpočtové změny v pravomoci rady nebo návrh na schválení pro zastupitelstvo.
Jedná se o rekapitulaci pěti jednání ROK. V následujícím dodatku jsou poslední dvě
jednání rady, a to 30. 11. a 6. 12. 2011.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/6/2011
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny - DODATEK
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/7/2011
Přítomno 41, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
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Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. V základním materiálu je celkem 31 různých
dotačních titulů, a ty jsou pak ještě doplněny v materiálu pod bodem č. 5.2.1. Jedná
se o účelové dotace.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/8/2011
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

5.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/9/2011
Přítomno 41, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Poslední aktuální stav je uveden v dodatku
tohoto materiálu. Na str. 2 materiálu č. 5.3.1. je uvedena sumarizace státních dotací,
které jdou ke všem druhům zřizovatelů sociálních služeb v rámci OK. Z prvního
a posledního sloupce tabulky lze vyčíst srovnání loňského a letošního roku, kdy
loňské činily 542.043.000 Kč a letos budou jen 478.998.000 Kč. Jedná se o výrazný
pokles, který se týká všech zřizovatelů, což lze vyčíst z jednotlivých řádků
(příspěvkové organizace Olomouckého kraje – snížení z 333.345 tis. Kč na
302.413 tis. Kč, příspěvkové organizace zřizované obcemi – snížení ze
72.261 tis. Kč na 60.178 tis. Kč, nestátní neziskové a ostatní organizace – snížení ze
126.343 tis. Kč na 108.660 tis. Kč). Je vidět, že dopad, který politika státu má ve
vztahu k poskytování sociálních služeb na území OK, je rozprostřen mezi všechny
typy zřizovatelů. Čísla jsou asi bohužel pro letošek z pohledu státních dotací
konečná.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/10/2011
Přítomno 41, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb - DODATEK
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Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/11/2011
Přítomno 41, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.4.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2011

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o údaje ke skončenému měsíci
říjnu. Na str. 6 je uvedeno saldo vlastních příjmů a výdajů ve výši 730 mil. Kč.
Celkové saldo, uvedené ve spodní tabulce, je v částce 1,2 mld. Kč. Přebytek
vytvořený na konci roku zatím ještě nikdy nepřesáhl částku 100 mil. Kč.
Zastupitelstvo na svém minulém jednání snížilo daňové příjmy o 100 mil. Kč, a pokud
se nestane, jako v některých předchozích letech, že stát v prosinci pošle ještě třetí
tranši, daňové příjmy skončí v drobném minusu. Pro tyto případy však ještě existuje
rezerva na neplnění daňových příjmů.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/12/2011
Přítomno 41, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.5. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2011

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se spíše jen o formální projednání
posledních žádostí z dotačního titulu Významné projekty. Sešlo se 17 žádostí
v požadované částce přes 13 mil. Kč. Rada nenavrhuje pokrýt žádné z nich proto, že
ZOK letos na čtyřech zasedáních schválilo celkem 113 projektů a poskytlo částku
52.870.000 Kč na Významné projekty. V loňském roce získaly podporu projekty ve
výši 48 mil. Kč, v roce 2009 51.930.000 Kč. V letošním roce byla tedy poskytnuta
nejvyšší částka v posledních třech letech.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/13/2011
Přítomno 41, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek obci Ptení a obci
Čechy pod Kosířem
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Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Dotace do 25 tis. Kč probíhají v režimu
rozhodnutí rady. V pravidlech pro tyto přípěvky bylo napsáno, že příspěvek nemohou
dostat obce, jen s výjimkou schválenou zastupitelstvem.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/14/2011
Přítomno 41, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.8.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – žádost obce Bílá Voda

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. V roce 2009 bylo obci Bílá Voda schváleno
poskytnutí bezúročné půjčky v částce 6.940.000 Kč na pořízení hasičského vozidla
v souvislosti s projektem Integrovaný záchranný systém příhraniční oblasti spolupráce a dovybavení jednotek požární ochrany. Obec žádá o prodloužení
splatnosti části půjčky, a to ve výši 540.000 Kč do 31. 12. 2012. Částka 6.400.000 Kč
bude splacena v termínu do 31. 12. 2011. Rada tento návrh podporuje.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/15/2011
Přítomno 41, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - návrh rozpočtu

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Projednávání návrhu rozpočtu probíhalo
nejdříve jen na jednom jednání rady. Postupně se přešlo na tzv. první a druhé čtení,
to znamená, že se rozpočet projednával na dvou po sobě jdoucích radách. Letos
byly projednávání rozpočtu vyhrazeny rady tři. Rozpočet nejen kraje, ale i obcí je čím
dál složitější a nic nesvědčí o tom, že by příští roky měly být o něco jednodušší.
Daňové příjmy pro příští rok lze postavit pouze na odhadu skutečnosti letošního
roku, rok 2012 je tedy o 3 % nižší. Schválený rozpočtový výhled naopak
předpokládal 3% nárůst. Co se týká výdajů, přichází nové, například výdaje na
dopravní obslužnost budou minimálně o 44 mil. Kč vyšší, výdaje na provoz
příspěvkových organizací v sociální oblasti budou také vyšší a zatím není jasné, zda
částky budou dostačující. Stále platí, že kraj nemůže čerpat státní dotaci na
kofinancování svých programů v rámci Regionálního operačního programu (ROP).
Příspěvek státu na výkon státní správy se také snižuje. Navržené daňové příjmy ve
výši 3.286 mil. Kč (str. 9) oproti letošnímu roku klesají o 101 mil. Kč, to jsou již
uvedená 3%. Provozní výdaje krajského úřadu narostou o pouhé 0,3 %,
u příspěvkových organizací je nárůst o něco vyšší, zhruba 3 %. Některé výdaje
u příspěvkových organizací není možné ovlivnit, jedná se například o energii
a mzdové náklady, které jsou ovlivněny akcí z letošního roku "Děkujeme,
odcházíme" a týká se především Zdravotnické záchranné služby OK. Přehled
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o dotacích jednotlivých rezortů je zobrazen na str. 160. Částka vyčleněná na
Významné projekty (26 mil. Kč) a příspěvky do 30 tis. Kč, o kterých rozhoduje rada,
jsou nižší než skutečnost letošního roku. Oba dotační tituly jsou dokrývány
z přebytku na srovnatelnou částku s předešlým rokem. Rada se svým programovým
prohlášením zavázala, že během jejího funkčního období zvedne sazbu příspěvků
z 25 na 30 tis. Kč. Do pravidel byla zapracována podmínka pro žadatele o horní
hranici, tj. 30 tis. Kč, který musí prokázat, že alespoň ¼ celkových nákladů uhradí
z vlastních zdrojů nebo od jiných sponzorů. Významně narostla položka Regionální
inovační strategie, a to z letošních 1.900 tis. Kč na 15.560 tis. Kč. Konkrétní opatření
jsou zahrnuta v rozpočtech Oboru strategického rozvoje kraje a Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy. Největší nárůst částky z pohledu dotačních titulů je
u Programu obnovy venkova (POV), která se pohybovala ročně mezi 40 - 45 mil. Kč.
Navrženo je navýšení na 60 mil. Kč, což je také obsaženo v Programovém
prohlášení ROK. Příspěvky vysokým školám, které mají sídlo na území OK, jsou
navrženy nově pro příští rok ve stejné částce, a to 3,5 mil. Kč pro každou z nich.
Motivem je, že dotační tituly, které je možné získat z evropských dotačních titulů,
jsou výrazně nasměrovány ve prospěch veřejných vysokých škol. Jedna položka byla
snížena (řádek 30), jedná se o příspěvky na hospodaření v lesích, kde částka
13,5 mil. Kč v letošním roce byla upravena na 10 mil. Kč. Všechny ostatní tituly jsou
dotacemi, které jdou za občany OK, dotace na hospodaření v lesích jsou dotacemi
do dřevní hmoty a do výsadby. V příštím roce může být zase příspěvek navýšen na
původní částku a podle přesvědčení rady je možné v jednom roce příspěvek
o 3,5 mil. Kč zkrátit. Na str. 151 a 152 jsou uvedeny jmenovitě dotační tituly pro 16
sportovních klubů na území OK včetně srovnání s předcházejícími lety a následně
na str. 153 je uvedeno 11 položek dotačních titulů na přímou podporu na kulturní
akce.
Ing. Tesařík: Celkový přehled investic v částce 944.705.000 Kč lze nalézt ve spodní
tabulce na str. 9, konkrétně na řádcích č. 6 - Rozpracované investice, 7 Rozpracované investice - zdravotnictví (z nájemného). Řádky 8 a 9 se týkají nových
investic. Rozpis rozpracovaných investic v celkovém objemu 640.040.000 Kč je
uveden na str. 115 (oblast školství - 80.605.000 Kč, oblast sociální - 70.117.000 Kč,
oblast kultury - 20.463.000 Kč, oblast dopravy - 124.129.000 Kč, oblast zdravotnictví
- 32.226.000 Kč a velké investiční akce - 312.500.000 Kč). Na následujících stranách
jsou pak uvedeny konkrétní položky. Nové investiční akce v celkovém objemu
310.845.000 Kč lze nalézt na str. 128 (oblast školství - 62.665.000 Kč, oblast sociální
- 70.810.000 Kč, oblast kultury - 23 mil. Kč, oblast dopravy - 100 mil. Kč, oblast
zdravotnictví - 45.370.000 Kč, KH - cestovní ruch - 4.400.000 Kč, OIT - 2.400.000 Kč
a KŘ - 2.200.000 Kč). Na str. 114 je znázorněna souhrnná tabulka s názvem
Financování investičních akcí 2012. Celková částka 1.442.237.000 Kč se skládá
z rozpracovaných investičních akcí na str. 115 (640.040.000 Kč), nových investičních
akcí na str. 128 (310.845.000 Kč) a rozpracovaných investičních akcí
spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU pro rok 2012 na str. 162
(491.352.000 Kč). Rozpracované investiční akce spolufinancované ze strukturálních
fondů EU pro rok 2012 zahrnují oblast školství - 39.931.000 Kč, oblast sociální 14.999.000 Kč, oblast dopravy - 339.203.000 Kč, oblast zdravotnictví - 28.032.000
Kč a oblast informačních technologií (KÚOK) - součet - 69.187.000 Kč.
Celkové investiční akce pro rok 2012 jsou předkládány v objemu téměř 1,4 mld. Kč,
z toho rozpracované investiční akce, které přecházejí z roku 2011 až do roku 2012,
a to hrazené jak z rozpočtu OK, úvěrovými rámci KB, EIB, investičního fondu
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příspěvkových organizací a spolufinancované ze strukturálních fondů EU budou činit
částku zhruba 1,1 mld. Kč. Nové investiční akce budou činit 310 mil. Kč. Jednotlivé
rozpisy součtových čísel jsou připraveni okomentovat kolegové z Odboru investic
a evropských programů.
RNDr. Kosatík: Na str. 6 v bodech 14, 15 důvodové zprávy jsou popsány způsoby
krytí investičních akcí, jak pro rozpracované investiční akce, které jsou v úhrnu
640.040 tis. Kč, tak pro nově zahajované investice v částce 310.845 tis. Kč. V návrhu
rozpočtu se nepočítá se žádným novým úvěrem, pouze s úvěrem z EIB schváleným
již v roce 2007 a dočerpáním úvěru od KB, který se začal čerpat v roce 2010. Díky
provedeným úpravám rozpočtu vznikla disproporce mezi schváleným rozpočtovým
výhledem a vlastním rozpočtem. Proto na nejbližší zasedání bude předložen nový
rozpočtový výhled, předpokládá se, že na další tři roky. Co se týká smysluplnosti
a potřebností čerpání úvěrů a tím i zvyšování dluhové služby, je třeba říct, že nyní
existuje neopakovatelná šance z hlediska čerpání evropských zdrojů s ohledem na
to, jak se dostává do problémů EU i Euro. Druhým důvodem je to, že díky smlouvě
s EIB uzavřené již v roce 2007, získal kraj extrémně výhodné úročení. Poslední
tranše čerpaná v letošním roce byla úročena pod 1 %. Také díky tomu, že je krize,
cena stavebních prací podstatně klesá. Kdyby akce nebyly realizované nyní
z evropských zdrojů při nízkých cenách úvěru a při stlačené ceně konkurence na
ceny prací, tak by je bylo potřeba stejně udělat později, ale dráž. Dluhová služba tak
sice roste, ale v rámci mezí, které jsou popsány v bodě 17 důvodové zprávy. Ani po
načerpání a začátku splácení všech úvěrů se kraj nedostane nad hranici 10 %
dluhové služby, přičemž vládním usnesením je povolená hranice 30 %. Rada
s nejlepším vědomím a svědomím předkládá návrh rozpočtu zastupitelstvu
a je připravena odpovědět na dotazy.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Sdělil, že Dr. Černý při projednávání rozpočtu v Poslanecké sněmovně
doporučil panu Kalouskovi, aby se šel podívat, jak se má dělat rozpočet v OK. Je
jasné, že předložený rozpočet je maximem možného. Za poslanecký klub KSČM
poděkoval především RNDr. Kosatíkovi, Ing. Juřenovi a jejich týmům a radě za to, že
rozpočet předkládají takový, že ani jako opoziční zastupitelé s ním nemají naprosto
žádný problém a podpoří ho.
Mgr. Rašťák: Požádal o provedení opravy identifikace organizace uvedené na
str. 15 pod pořadovým číslem č. 16. Jedná se o přímou podporu vrcholových
sportovních oddílů organizaci Tělocvičná jednota Sokol Přerov, oddíl Sokol HC
Přerov. Nové údaje o subjektu budou: Tělocvičná jednota Sokol Přerov Handball
Club, U Tenisu 3250/19, 750 02 Přerov, IČ: 22761179.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1.
2.

bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
schvaluje
a) rozpočet Olomouckého kraje na rok 2012 v rozsahu Přílohy č. 1 - bilance
příjmů, výdajů a financování,
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b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č. 1 bilance příjmů, výdajů a financování,
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3b
důvodové zprávy,
d) na rok 2012 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
paušální částkou ve výši 150,- Kč/1hod. (ustanovení § 46 odst. 4 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů),
e) Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty
Olomouckého kraje pro rok 2012 dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy,
f) poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle Přílohy č. 5a
důvodové zprávy,
g) poskytnutí přímé podpory významných kulturních akcí dle Přílohy č. 5b
důvodové zprávy,
h) poskytnutí příspěvku Univerzitě Palackého Olomouc, IČ 61989592,
Křížkovského 511/8, Olomouc ve výši 3 500 000,- Kč, Moravské vysoké škole
Olomouc, o.p.s., IČ: 26867184, Jeremenkova 1142/42, Olomouc ve výši
3 500 000,- Kč a Vysoké škole logistiky, o.p.s., IČ: 25875167, Palackého 1381/25,
Přerov ve výši 3 500 000,- Kč,

3.

zmocňuje
a) Radu Olomouckého kraje k provádění vnitřních rozpočtových změn, které
neovlivní celkové příjmy, výdaje a financování, k provádění rozpočtových změn
týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných
veřejných rozpočtů, k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány
odvody příspěvkovým organizacím zřizovanými Olomouckým krajem do
rozpočtu Olomouckého kraje a k provádění rozpočtových změn v souvislosti
s finančním vypořádáním,
b) Radu Olomouckého kraje k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci
jednotlivých odvětví a k rozpočtovým změnám v oblasti investic mezi
jednotlivými oblastmi do výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy,
c) Radu Olomouckého kraje ke schvalování investic
Olomouckého kraje a Krajský úřad Olomouckého kraje,

pro

zastupitele

d) Radu Olomouckého kraje k rozdělování dotací na přímé náklady na
vzdělávání, které budou poukazovány zálohově školským příspěvkovým
organizacím zřizovanými obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým
organizacím z oblasti školství zřizovanými Olomouckým krajem,
e) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se
dílčího čerpání úvěrového rámce z EIB (poznámka: zmocnění pro Radu
Olomouckého kraje bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého
kraje UZ/18/4/2007 ze dne 22.6.2007),
f) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatků k 31.12.2011 na zvláštních
bankovních účtech určených pro financování grantových schémat, globálních
grantů, individuálních projektů a dalších projektů spolufinancovaných
z evropských fondů a k zapojení zůstatků k 31.12.2011 na zvláštních bankovních
účtech určených pro financování půjček z EIB do rozpočtu Olomouckého kraje
roku 2012,
g) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatku k 31.12.2011 určeného na
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financování projektu "Dobrovolnické možnosti podpory seniorů a sociálně
vyloučených občanů v EU" do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2012,
h) Radu Olomouckého kraje k provádějí rozpočtových změn, týkajících se příjmů
z plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně
provádění rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů, příspěvků
a dotací přijatých na odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje,
i) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se
dílčích čerpání z úvěrového rámce z Komerční banky,a.s.,
(poznámka:
zmocnění pro Radu Olomouckého kraje bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/15/19/2010 ze dne 28.6.2010)
j) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, kterými jsou
zapojovány finanční prostředky přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně,
k) Radu Olomouckého kraje k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu
Olomouckého kraje,
l) Radu Olomouckého kraje k provádění změn závazných ukazatelů pro
příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

4.

ukládá Radě Olomouckého kraje informovat pravidelně
Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách,
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: průběžně

Zastupitelstvo

5.

ukládá Radě Olomouckého kraje předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje
ihned po obdržení rozpisu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
rozdělení dotace na přímé náklady na vzdělávání
O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
T: 27. 4. 2012

6.

ukládá Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje
čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2012.
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: čtvrtletně

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/16/2011
Přítomno 41, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
V příloze č. 3a byla provedena technická oprava u komentáře rozpočtu k ORJ 02.
Mgr. Pavličíková, Bc. Petřík a Doc. MUDr. Vomáčka, Ph.D., MBA z důvodu
nepřítomnosti v zasedacím sále při hlasování, projevili dodatečně souhlas s návrhem
rozpočtu na rok 2012 v předložené podobě.
Ing. Tesařík: Poděkoval Odboru ekonomickému a RNDr. Kosatíkovi za přípravu
návrhu rozpočtu na rok 2012, který připravili tak, že byla minimální diskuze a byl
schválen.

7.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
v roce 2012 v Olomouckém kraji
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Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Dopravní obslužnosti věnuje kraj dlouhodobě
velkou pozornost. V březnu 2011 proběhla konference o rozvoji dopravy v OK
a v měsíci říjnu bylo svoláno setkání zástupců samospráv, převážně kvůli dopravě
a dopravní obslužnosti. Rozsah dopravní obslužnosti pro příští rok zůstane
zachován, a to v objemu 18 mil. km. Dopravní obslužnost zajišťuje pro OK 17
dopravců za částku zhruba 367 mil. Kč. Finanční prostředky jsou u dopravců
průběžně kontrolovány včetně dozoru kvality poskytovaných služeb v souladu
s příslušnými právními předpisy a uzavřenými smlouvami. Úhrada prokazatelné
ztráty pak prochází ještě i tzv. ročním vyúčtováním. OK se snažil s dopravci vyjednat,
aby vynaložené finanční prostředky pro OK byly co nejnižší a efektivně vynaložené.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/17/2011
Přítomno 41, pro 35, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.
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8.
Zajištění dopravní obslužnosti regionální
dopravou v roce 2012 v Olomouckém kraji

železniční

osobní

Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Rozsah dopravní obslužnosti bude zachován,
jedná se o 6 mil. vlkm. Na úhradu prokazatelné ztráty je plánovaná částka
414 mil. Kč. Dopravní obslužnost zajišťují dva dopravci, ČD a Veolia Transport. I zde
se kraj velmi pozorně věnuje kontrolám vynaložených finančních prostředků včetně
poskytovaných služeb. Dnešního dne probíhá jednání mezi předsedou Asociace
krajů ČR JUDr. Haškem a ministrem dopravy Mgr. Dobešem na téma Memorandum
na zajištění stabilního financování drážní osobní regionální dopravy. Nyní se jedná
o částku zhruba 150 mil. Kč. V loňském roce se podařilo zachránit 12 % regionálních
železničních tratí. Co se týká trati Vidnava – Velká Kraš, tak tam se vyskytly určité
problémy s náhradní autobusovou dopravou. Situace se však řeší, aby byla doprava
plnohodnotně zajištěna.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Šmíd: Dotázal se na další osud trati Prostějov, hl. nádraží – Chornice, která byla
zprovozněna již roku 1890. Mgr. Mačák vedl intenzivní jednání se zástupci
Pardubického kraje, k dohodě však nedošlo. Požádal, zda by nebylo možné dopravu
na této trati znovu obnovit, třeba od příštího jízdního řádu. Doprava bude sice
částečně nahrazena autobusy, ale cílem by mělo být, aby jezdily vlaky. Trať
Prostějov - Chornice do železniční sítě patří.
Ing. Tesařík: Cílem OK je především, aby vlaky jezdily ekonomicky výhodně. V roce
1890 byl určitě rozvoj automobilismu na jiné úrovni než dnes. Pardubický kraj na
několika tratích vyhodnotil efektivitu železniční dopravy a rozhodl se neobjednat
dopravu na této trati, která fungovala přes hranice kraje. Technicky není možné, aby
vlak přijel na hranici jednoho kraje, tam se otočil a jel zpátky. A aby OK platil
dopravní obslužnost v jiném kraji, to také nelze. Zájmem OK není snižovat rozsah
dopravní obslužnosti. Kraj se však musí chovat ekonomicky, vyhodnocovat efektivitu
a hledat takové řešení, které je ekonomicky výhodné, a to bez ohledu na druh
dopravy.
Mgr. Mačák: Intenzivní jednání se zástupci Pardubického kraje byla opravdu
vedena. Kraj jedná se zástupci místních samospráv a snahou je vychytat nedostatky
a zajistit, aby byla doprava během měsíce plnohodnotně zabezpečena, i co se týká
dostupových vzdáleností. Zajíždění až do Pardubického kraje by kraj stálo 20 mil.
Kč, autobusová doprava jen asi 6 mil. Kč.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/18/2011
Přítomno 41, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

9.
Dodatek č. 9 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Dodatek je předkládán na základě požadavku
Odboru majetkového a právního o doplnění zřizovací listiny o oprávnění vydávat
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za zřizovatele souhlasy vlastníka s kácením dřevin rostoucích mimo les pro účely
řízení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a dále souhlasy s revitalizací
zeleně, nacházejících se na svěřených pozemcích.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/19/2011
Přítomno 41, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

10. Zřizovací listina Koordinátora Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Poděkoval Komisi pro dopravu ROK, která se
zabývala jak problematikou samostatného koordinátora, tak Generelu veřejné osobní
dopravy OK. Jsou to velmi důležité koncepční materiály a tím i rada plní Programové
prohlášení ROK. Zřizovací listinu je třeba schválit, aby mohla organizace od
1. 1. 2012 začít fungovat. Jejím cílem je především zkvalitnění osobní dopravy
a dokončení Integrovaného dopravního systému OK. Představil ředitele Koordinátora
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
Mgr. Jaroslava Tomíka.
Mgr. Tomík: Ve stručnosti představil svou osobu a základní cíle a činnosti nově
zřizované příspěvkové organizace.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/20/2011
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

11. Aktuální informace o problematice omezení rychlosti na rychlostní
komunikaci R 46 Vyškov – Olomouc
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Jednání o této státem zanedbané
a zdevastované komunikaci probíhá se zástupci Ministerstva dopravy (MD)
a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) dlouhodobě. ŘSD předpokládá vynaložit v roce
2013 finanční prostředky na R 46. V pondělí proběhne na toto téma na MD další
jednání a snahou bude harmonogram prací ještě zrychlit. Komunikace by měla mít
celkově standard 21. století včetně navrácení 130 km/h rychlosti v inkriminovaném
úseku asi 40 km. Je nemorální požadovat zpoplatnění komunikace v takovém stavu.
Ing. Tesařík: Problematika silniční infrastruktury v kompetenci státu a diskutovaná
na úrovni ROK se netýká jen rychlostní komunikace R 46. Když nastoupil pan ministr
Bárta a objížděl kraje, dal za úkol zpracovat seznam priorit, které potom následně
MD přehodnotí multikriteriálním hodnocením. V seznamu byly zahrnuty v podstatě
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všechny důležité stavby, o kterých se ví, že jsou připravovány, či realizovány, ale
byly zastaveny kvůli nedostatku finančních prostředků. Na posledním jednání Senátu
byla projednávána i petice občanů statutárního města Přerov za urychlení výstavby
dálnice D1 kolem Přerova. Tranzitní doprava, která cestuje přes území ČR od
východu k západu a obráceně by v zásadě měla jezdit po dálnicích. Jediný chybějící
úsek o délce zhruba 24 km je právě kolem Přerova, a proto je nadměrně využívána
R 46. Jedná se o spojené nádoby. Petice získala podporu Senátu a Vláda ČR se jí
bude muset zabývat.
Mgr. Mačák: Co se týká dopravní infrastruktury, je to jedna z priorit. Ve Státním
fondu dopravní infrastruktury je místo 96 mld. Kč jen 41 mld. Kč, což nestačí ani na
kofinancování evropských peněz. Z 5 nových staveb, které se mají realizovat
v průběhu příštích let v ČR, jsou dvě v OK. Přes 1 mld. Kč je vyčleněno na
významnou stavbu Vlachov – Rájec, kde byly i majetkoprávní problémy.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/21/2011
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

Ing. Tesařík vyhlásil přestávku, která trvala od 11:35 do 11:50 hod.

12.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Zmínil případ odprodeje nemovitostí
v katastrálním území Určice z vlastnictví OK z hospodaření Centra sociálních služeb
Prostějov, příspěvková organizace. Celá historie je popsána v důvodové zprávě
a začíná na str. 3. Dne 24. 6. 2011 zastupitelstvo schválilo odprodej nemovitostí do
společného jmění manželů Barbory a Jindřicha Skácelových za kupní cenu
501 tis. Kč. Žádosti obce Určice o bezúplatný převod těchto nemovitostí nebylo
vyhověno. Dne 14. 9. 2001 byl odeslán návrh kupní smlouvy s výzvou k zaplacení
kupní ceny. Dne 20. 9. 2011 byla částka připsána a smlouva ze strany manželů
Skácelových podepsána. Následně na zastupitelstvu 22. 9. 2011 vystoupil starosta
obce Určice pan Konšel, který vyzval zastupitele k pozastavení prodeje s tím, že
obec by ráda objekt získala, že by ho na rozdíl od předchozího vyjádření nechtěla
jako bezúplatný převod. Rada dostala za úkol prověřit další možný postup.
V materiálu je popsáno stanovisko Odboru majetkového a právního i Advokátní
kanceláře Ritter - Šťastný, kteří popisují rizika a náklady pro OK pokud by se rozhodl
zrevokovat své usnesení a neprodat objekty manželům Skácelovým. Rada na svém
jednání dne 12. 10. 2011 projednala a na základě zvážení všech argumentů pro
a proti doporučuje ZOK zrevokovat platné usnesení a záměr znovu zveřejnit.
Právníci se spíš přikláněli k tomu, že se jedná o nestandardní postup, ale právně
možný. Může však mít pro OK zejména ekonomická rizika.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/22/2011
Přítomno 41, pro 35, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

12.1.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku –
DODATEK
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. D. Horák: Jako předseda Komise pro majetkoprávní záležitosti ROK navrhl,
aby zbylé body bloku majetkoprávního byly projednány a odhlasovány en bloc po
případné diskuzi.
Ing. Tesařík: Považuje to za procedurální návrh, o kterém se bude hlasovat. Diskuze
bude probíhat ke každému bodu samostatně.
Procedurální hlasování o možnosti hlasovat o bodech 12.1.1. - 12.5. současně:
Přítomno 41, pro 39, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 1. Návrh byl přijat.

12.1.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku –
DODATEK
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

12.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

12.2.1.
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku –
DODATEK
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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12.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

12.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

12.4.1.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku – DODATEK
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

12.5. Majetkoprávní
nemovitého majetku

záležitosti

–

vzájemné

bezúplatné

převody

Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo
schválilo
usnesení:
UZ/22/23/2011,
UZ/22/24/2011,
UZ/22/25/2011, UZ/22/26/2011, UZ/22/27/2011, UZ/22/28/2011, UZ/22/29/2011
Přítomno 41, pro 38, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

13. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu, Olomouc Hejčín, Tomkova 45
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/30/2011
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

14. Navýšení dotace Charitě Konice z Programu podpory kultury
a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2011
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Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/31/2011
Přítomno 41, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

15.

Návrh zakládací smlouvy Železničního muzea Olomouc, o.p.s.

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. ROK se problematikou zakládací smlouvy na
vytvoření společnosti „Železniční muzeum Olomouc, o.p.s.“ zabývala na své schůzi
dne 16. 9. 2010, na které byl předložen návrh zakládací smlouvy. Následně byla ve
spolupráci s partnery smlouva dopracována a je předkládána ke schválení v podobě,
v jaké ji již schválilo statutární město Olomouc. Partnery projektu jsou dále Správa
železniční dopravní cesty s.r.o., Nadace okřídlené kolo a Federace strojvůdců.
Kromě zakládací smlouvy se schvaluje i člen správní rady, do které byl navržen Mgr.
Rašťák a člen dozorčí rady, do které byl navržen Mgr. Mačák. Nově vytvořená
obecně prospěšná společnost si klade za cíl vytvoření expozice železničního muzea,
které by mělo dokládat vývoj železničního muzea a vytvoření zajímavých exponátů
od lokomotiv přes přepravní vagony až po nejrůznější dopravní prvky zajišťující chod
železnice. Úkolem společnosti bude vytvořit studii a projekt, zajistit vhodné prostory
a pozemky a zajistit finanční prostředky pro vybudování a provoz muzea. Společnost
je vytvořena tak, aby sama mohla žádat o různé granty a příspěvky ať už přímo od
ministerstev nebo různých programů, dotačních titulů apod. Představa je, že
muzeum by mohlo být vybudováno v Olomouci v některých prostorách, které v tuto
chvíli železniční stanice již nevyužívá, a byly by vhodné pro výstavbu tohoto muzea.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Bc. Urbánek, DiS: Uvítal, že se tento projekt konečně posunul kousek dál. Již je
vidět reálnější plán, než byl vidět před dvěma lety při představení na Dni železnice
v Olomouci. Projekt bude určitě patřit k muzejním perlám OK a Olomouc jako
důležitý železniční uzel na páteřní železniční trati bude vítaným cílem návštěvníků,
nejen z OK, ale z celé republiky. K zakládajícím členům patří i Nadace okřídlené
kolo, která již několik úspěchů na tomto poli má. Podařilo se jí zprovoznit několik
unikátních železničních památek, lokomotiv. Nadace se nyní snaží shromáždit
potřebný finanční obnos na opravu olomoucké parní lokomotivy. Doufá, že bude
nadace úspěšná nejen v tomto projektu, ale i v projektu muzea a ve spolupráci s OK.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/32/2011
Přítomno 41, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

16.

Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Protipovodňová opatření na území OK jsou
předkládána zastupitelstvu pravidelně. Na přípravě podkladů se podílí i největší
realizátor a správce toku na území Moravy státní podnik Povodí Moravy. S ředitelem
organizace Ing. Fínou probíhají minimálně jednou za měsíc pravidelná jednání
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týkající se budoucnosti staveb, které se na území OK chystají. Ing. Fína má
připravenou prezentaci, ve které bude informovat o stavbách dokončených
v poslední době, o otázce protipovodňových opatření na řece Bečvě. Studie Pobečví
bude nyní na konci roku překládána Vládě ČR. Zásadní novinkou je, že byly
spuštěny práce na protipovodňových opatřeních v Olomouci, etapa 2. Město
Olomouc je největším "špuntem" na toku řeky Moravy, je zde úzké hrdlo, proto je
potřeba stále vyvíjet úsilí, aby se převedla voda přes město Olomouc.
Ing. David Fína, ředitel Závodu Horní Morava, Povodí Moravy, s.p.: Pomocí
prezentace informoval zastupitele o jednotlivých etapách protipovodňových opatření
a stavu přípravy studie Pobečví.
Protipovodňová ochrana – 0. etapa – Probíhala v letech 1999 – 2001. Na území OK
byla realizována 4 významná opatření, v Rudě, Hanušovicích, na Desné a opěrné
zdi na Moravě v celkovém objemu 72,58 mil. Kč.
Protipovodňová ochrana – I. etapa – Jednalo se o 9 akcí v OK v celkovém objemu
433,27 mil. Kč především v horních částech toku Moravy. V rámci této etapy se
nepodařilo prosadit Dolní Bohdíkov. V rámci této etapy byla také vybudována
I. etapa Olomouce – obtok, na který budou navazovat dvě části II. etapy. Poldr
Žichlínek se nachází sice v Pardubickém kraji, ale její realizace bude mít dopad na
území podél Moravské Sázavy a Moravy v OK.
Protipovodňová ochrana – II. etapa – Začala v roce 2007 a bude pokračovat až do
roku 2013. Jedná se o 6 akcí, které jsou již hotovy nebo probíhají s výjimkou
protipovodňové ochrany Olomouce II. etapa A, která bude zahajována v I. čtvrtletí
příštího roku a bude dokončena v roce 2013. Nedávno byla dokončena ochrana
Oslavy, Dlouhé Loučky, Mitrovic a do konce letošního roku by měla být dokončena
i ochrana Moravičan. Loštice budou dokončeny z důvodů technologických problémů
v příštím roce.
Protipovodňová ochrana – III. etapa – Tato etapa by měla začít v roce 2014 a trvat
minimálně 5-6 let. V současné době schválena není, ale podklady se již připravují.
S dalšími čtyřmi podniky povodí se snaží iniciovat, aby byla zahájena již v roce 2013
a plynule tak navazovala na končící II. etapu. Některá protipovodňová opatření, jako
např. studie Pobečví nebo II. etapa B Olomouc, včetně přestavby dvou mostů, což
bylo jednou z nejnáročnějších opatření v OK vůbec, bude koncem příštího roku
kompletně nachystaná včetně stavebního povolení. Týká se to i poldru v Sobotíně na
Mertě. Akce převzaté od Zemědělské hospodářské správy nebo akce, o kterých se
začíná jednat v Povodí Desné, na Oskavě, na Oslavě se do plánu zařadí postupně
na základě koncepční přípravy. Zatím není jasný ani objem finančních prostředků,
ale je snaha sem zařadit i akce na drobných tocích. Existuje 10 akcí, které již mají
zpracovanou určitou studií nebo dokumentaci k dotačnímu řízení.
Pobečví – studie odtokových poměrů – Problematika je poměrně podrobně popsána
i v důvodové zprávě. Záměrem studie je připravit a realizovat ochranu sídel v celém
Pobečví. Nejdůležitějším opatřením je pak suchá nádrž Teplice. Příprava poldru není
z hlediska technického ani majetkoprávního jednoduchá. Opatření pro jednotlivá
sídla studie jsou připravována tak, aby mohla být budována současně s přípravou
poldru Teplice. Návrhový průtok je 700 - 750 m 3/s. Studie Pobečví vychází
z Usnesení Vlády ČR č. 259 ze dne 13. 4. 2011, kdy bylo uloženo ministru
zemědělství zajistit do 13. 12. 2011 posouzení koncepční protipovodňové ochrany
v povodí řeky Bečvy, a to vypracováním studie proveditelnosti protipovodňové
ochrany v povodí této řeky. Do 31. 3. 2011 bude aktualizováno ve vazbě na
investiční záměr suché nádrže Teplice. Do 31. 5. 2011 bude předloženo rozvržení
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etap jednotlivých opatření a zajištění finančních prostředků. Investorem přípravných
prací bude na základě pověření Ministerstva zemědělství (MZe) Povodí Moravy.
Studie byla projednána se všemi samosprávami i zainteresovanými subjekty.
Usnesením vlády byla jmenována Řídící rada projektu, kde je zastoupeno MZe, MD,
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Povodí Moravy, firma Pöyry
Environment a.s. a zástupci OK. Zasedání probíhá jednou měsíčně. Ze strany
starostů bylo upozorněno i na problematiku menších přítoků Bečvy, se kterými jsou
větší problémy. Tyto toky byly převážně ve správě Zemědělské hospodářské správy.
Padla dohoda, že studie Pobečví se týká Bečvy jako takové, ale přítoky jsou ve studii
také zmíněny. Údržby a čištění těchto toků probíhají průběžně od letošního roku, kdy
byly převzaty od Zemědělské hospodářské správy. Minulý týden byla studie předána
na MZe, které obeslalo spolupracující ministerstva z Řídící rady s žádostí
o vyjádření. Jednalo se spíš o formální záležitosti, protože na Řídící radě byly již tyto
věci odsouhlaseny. Povodí Moravy nyní připravilo výběrové řízení na aktualizaci
investičního záměru poldru Teplice. Koryto Bečvy v Přerově se pohybuje dle
zaměření +- 20, 30 cm, štěrky zde putují, ale zanesené není. Prohlubování koryta
zde není možné, protože bychom se dostali pod základy opěrných zdí, pod základy
jednotlivých příčných objektů, prahů stabilizující koryto, přestavba jezu, křížení pod
korytem jednotlivých inženýrských sítí. Zástupce města Přerova Mgr. Kulíšek na
jednom z jednání dokonce zmínil, že měli při povodních opačný problém. Koryto bylo
v některých místech vymleté a ohrožovalo stabilitu mostu a mostních podpěr.
Celkový objem povodňové vlny v roce 1997 činil cca 387 mil m 3. Průtok, který je
reálné převést bez retence za pomocí lokálních opatření, činí 363 mil. m 3.
Zbývajících 35 mil m3 by mohl vyřešit právě suchý poldr v Teplicích.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Požádal o informace, týkající se protipovodňových opatření toků, které
stékají do Polska. Zde byly také poměrně katastrofální záplavy.
Ing. Horák: Zmíněné toky spadají do kompetence Povodí Odry. Slíbil, že na
některém z příštích jednání zastupitelstva se budou zabývat i řekami, jako je Bělá
apod. Povodí Moravy se zastupitelstvo věnuje více, protože se jedná o více než
80 % území a řeka Morava je dominantní.
Ing. Šmíd: Požádal Ing. Fínu o informace k Plumlovské přehradě. Jak vidí celkové
vyčištění přehrady a opravy hráze. Existují různé názory v médiích a na obcích.
Upozornil, že je celý podzim krásné počasí a práce na přehradě jsou v podstatě
zastaveny.
Ing. David Fína, ředitel Závodu Horní Morava, Povodí Moravy, s.p.: Těžba
nánosu na Plumlovské přehradě skončila a v pondělí příští týden by mělo začít
vápnění Podhradského rybníku. Obě akce byly pod dozorem Akademie věd ČR,
prof. Maršálka. Tlak na vyčištění Plumlovské přehrady probíhal již dlouhou dobu.
Jakmile MZe sehnalo finanční prostředky, pověřilo řešením Plumlovské přehrady
Povodí Moravy. Přehrada byla od své výstavby vypuštěna poprvé, nikdo nevěděl,
v jaké stavu bude dno, jaké se zde budou skrývat problémy. Tuto situaci nelze
srovnávat s těžením jiného rybníka. Podařilo se prosadit, aby se současně
s Plumlovskou přehradou vyčistil i Podhradský rybník a Bydelec. Bydelec byl malý
rybník, nesplňoval žádné parametry, proto se těžil vlastní technikou vlastní
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mechanizací pod dohledem Povodí Moravy. Co se týká čištění Plumlovské přehrady,
těžení nánosů bylo dokončeno. Nyní nádrž zarůstá, čeká se na dvojí posečení
a povápnění, které by mělo proběhnout v příštím roce. Z poslední konzultace
s prof. Maršálkem a Dr. Lojkou vyplynulo, že se biomasa poseká do března ještě
jednou. Hráz byla vystavěna v 30. letech a jako každá stavba, časem stárne. Při
vypouštění přehrady se ukázalo na nějakých bodech technickobezpečnostního
dohledu, že by bylo potřeba provést i rekonstrukci hráze. Pokud nebude proveden
nyní, odkládá se problém do budoucna. Měřící body se samozřejmě nemusí pohnout
dalších 15 nebo 20 let, ale bylo by škoda to neudělat nyní současně, dokud je
přehrada vypuštěná. Vyměnit pouze vozovku jde jen těžko, je pod ní špatné podloží,
které prosakuje. Jakmile budou všechny práce provedeny a přehrada se naplní,
pozitiva jednoznačně převládnou. Co se týká efektu, je potřeba vyřešit přístup
fosforu a živin do nádrže. Ve spolupráci s obcemi se nyní projednává odkanalizování
a III. stupeň čištění.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/33/2011
Přítomno 40, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

Ing. Tesařík vyhlásil polední přestávku. Přestávka trvala od 13:43 do 13:30 hod.

17.

Žádost obce Skorošice o prominutí vrácení bezúročné půjčky

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/34/2011
Přítomno 38, pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

18. Aktualizace č. 4 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území OK
je materiál, který má kraj ze zákona zpracován. Zákon také hovoří o pravidelné
aktualizaci. Aktualizace je prováděna každé dva roky a nyní je předkládána čtvrtá.
Celkem bylo vyhodnoceno 22 žádostí obcí na úpravu technického provedení
vodohospodářské infrastruktury. Většina z nich, a to 17, bylo úspěšně dotaženo do
konce, zbývajících 5 nebylo dosud s ministerstvem kladně projednáno, proto budou
zahrnuty do páté aktualizace. Všechny jednotlivé žádosti jsou uvedeny v tabulce.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/35/2011
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Přítomno 38, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

19.

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2012

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Jedná se o tradiční bod, který se projednává
v rámci zastupitelstva každoročně. Program je rozdělen do tří oblastí, jednak
Podpora prevence kriminality, Podpora integrace romských komunit a Podpora
poskytování sociálních služeb. Finanční dotace je stejná jako v loňském roce.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/36/2011
Přítomno 38, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

20. Projednání žádosti Občanského sdružení Ester
o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Javorník

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Jedná se o odvod v celkové částce
33.890 Kč a penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 8.682 Kč. Rada po
pečlivém uvážení a vyhodnocení doporučuje prominutí odvodu finančních prostředků
včetně penále.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/37/2011
Přítomno 38, pro 36, proti 1, zdržel se 1, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

21.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/38/2011
Přítomno 38, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

22. Poskytnutí finančních prostředků charitním zařízením Arcidiecézní
charity Olomouc
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Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Sdělil, že byl rozdán dopis hejtmana
zastupitelům, který informoval o vývoji situace kolem požadavku Arcidiecézní charity
Olomouc (ACHO). Dopis popisuje dění od 11. 11. 2011 až k 13. 12. 2011.
Dále citoval z dopisu odeslaného řediteli ACHO, panu Keprtovi:
Věc: Informace o stanovisku ROK ve věci poskytnutí finančního příspěvku charitním
organizacím. Vážený pane řediteli, ROK na svém jednání dne 6. 12. 2011 schválila
poskytnutí příspěvku na provoz sociálních služeb poskytovaných charitními
organizacemi ve výši 2,5 mil. Kč. Poskytnutí tohoto příspěvku je podmíněno
předložením návrhu na rozdělení těchto finančních prostředků jednotlivých charitním
poskytovatelům sociálních služeb. Žádáme vás o předložení vašeho návrhu k rukám
vedoucí Odboru sociální věcí PhDr. Čožíkové do 14. 12. 2011.
Tento dopis byl poslán také na vědomí zástupci zřizovatele ACHO Mons. Janu
Graubnerovi. Konstatoval, že do dnešního dne nebyl rozpis doručen. Naopak,
v Příloze č. 1 je dopis ředitele ACHO, který finanční prostředky odmítá. Dnešního
dne před zasedáním zastupitelstva ještě jednala mimořádná rada, která se znovu
zabývala touto záležitostí. Přestože termín 14. 12. 2011 nebyl splněn a rada měla
plné právo na revokaci usnesení o poskytnutí příspěvku, nabídka ze strany OK stále
platí a bude záležet na příjemci, aby se rozhodl, zda toto vstřícné gesto přijme.
Informoval, že napsal dopis Mons. Janu Graubnerovi, ve kterém ho informoval
o stanovisku ROK a citoval z něj následující:
Vážený pane arcibiskupe, dne 5. 12. 2011 se uskutečnilo jednání ve věci
financování charitních organizací, jehož se zúčastnili zástupci ACHO v čele s
ředitelem Václavem Keprtem, zástupci OK v čele s náměstkyní hejtmana Mgr.
Kubjátovou. Na základě tohoto jednání ROK na svém jednání 6. 12. 2011 schválila
poskytnutí příspěvku na provoz sociálních služeb poskytovaných charitními
organizacemi ve výši 2,5 mil. Kč a požádala pana ředitele o návrh přerozdělení
finančních prostředků na jednotlivé poskytovatele. Před jednáním ZOK dne 16. 12.
2011 se bude konat mimořádné jednání ROK, která má na svém programu
projednání návrhu přerozdělení finančních prostředků. Věříme, že schválením této
částky se podaří eliminovat propad finančních prostředků, které v letošním roce
obdržely charitní organizace od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).
Dnešní jednání ROK schválilo ještě jeden dopis, který reaguje na vyhrocenou situaci,
která dnes proběhla. Požádal olomouckého arcibiskupa, aby přijal nabídku k jednání
ke kulatému stolu. Vzhledem k tomu, že po jednání rady obdržel telefonát od
arcibiskupa, informoval ho o situaci a předběžně se domluvili na jednání.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Slavotínek: Uvítal, že mezi panem hejtmanem a arcibiskupem Graubnerem
došlo k dohodě na pokračování jednání a řešení této situace. Požádal zastupitele,
aby se společně pokusili řešení nalézt a vrátit se v dohledné době k jednání
o dofinancování sociálních služeb charit tak, aby dokázaly uhradit své neinvestiční
výdaje v tomto kalendářním roce. Z vlastní zkušenosti sdělil, že se v charitních
organizacích hospodaří dobře a v tuto chvíli je to „na krev“.
RSDr. Nekl: Poděkoval za úvodní slovo, které mnohé vysvětluje. Jedná se citlivé
téma, které se může dotýkat každého z nás. Charita a další neziskové organizace
v sociální oblasti musí nahrazovat určité povinnosti státu, protože ten bohužel
nedává dostatek finančních prostředků na to, aby tuto činnost mohl řídit. V žádném
případě není proti, aby charitě a dalším organizacím v této oblasti byly poskytovány
finanční prostředky, protože jejich činnost je velmi záslužná. Kdyby bylo dostatek
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prostředků, podpořil by návrh dát jim celou částku. Sympatizuje s pracovníky charity,
kteří zde vyjádřili svůj názor, protože na to mají legální právo a vyslovují se k tomu,
jakým způsobem by potřebovali zabezpečit svou činnost. Zmínil, že s prací charity se
seznámil i v zahraničí, na pracovní cestě v Moldávii. Charita zde spolupracuje
i s dalšími organizacemi, především ADROU. Nesouhlasí s dosti vyhraněným
a arogantním tónem ředitele ACHO, a proto uvítal, že pan hejtman hledá cestu
k řešení prostřednictvím dalších jednání s arcibiskupem. Všem neziskovým
organizacím se krátily příspěvky, kraj má sám obrovské problémy financovat i svá
zařízení. Nabídka nejdříve 1 mil. Kč a následně 2,5 mil. Kč byla určitě vstřícná. Dal
plnou podporu panu hejtmanovi k jednání, aby se našla cesta, která této oblasti
pomůže.
MUDr. Fischer: OK nemá ve svých financích z rozpočtového určení daní peníze na
sociální služby. V roce 2011 vyčlenil 90 mil. Kč. To, že stát dává čím dál měně, se
týká všech organizací, nejen charity. Pro ilustraci uvedl, že v roce 2008 dal stát do
OK prostřednictvím MPSV na sociální služby 614 mil. Kč, v roce 2009 583 mil. Kč,
v roce 2010 537 mil. Kč a v roce 2011 478 mil. Kč. Na rok 2012 je v návrhu státního
rozpočtu vyčleněno 461 mil. Kč. Z uvedeného vyplývá, že stát neplní svou základní
funkci, kterou plnit ze zákona má. V OK je registrováno 142 poskytovatelů sociálních
služeb, které mají zaregistrováno 321 typů sociálních služeb a dělí se na tři druhy pobytové, terénní a ambulantní. V pobytových službách OK cestou svých 32
organizací poskytuje 68 % všech služeb v rámci celého kraje. Z terénních služeb
poskytuje 37 % a ambulantních 7 %. Z velké části tedy kraj poskytuje velmi náročnou
pobytovou péči, ale má i velký podíl v péči terénní. Církevní organizace zajišťují 6 %
pobytových služeb, 17 % terénních a 9 % ambulantních. Zbývající, poměrně velká
část je pokryta službami jiných organizací. Financování sociálních služeb by se mělo
řešit komplexně u všech 142 poskytovatelů v OK bez ohledu na zřizovatele. Ze
strany charity je kraj kritizován za to, že se dostatečně nevěnuje sociální
problematice. Opak je pravdou a lze to vyčíst i ze skutečnosti, že OK je ze všech
krajů v ČR na 4. místě co se týče celkového objemu finančních prostředků, které
kraje dávají ze svého do sociálních služeb. Konkrétně OK dává do sociálních služeb
10,1 % ze všech svých prostředků. Např. Zlínský kraj dává pouze 1,3 %. Ze stejné
statistiky MPSV vyplývá, že obce OK dávají pouze 4,5 % a jsou tak druzí nejhorší.
Úterní MF Dnes se zabývá kvalitou života v jednotlivých krajích a podle dostupnosti
zdravotní péče a sociálních služeb je OK na 7. místě ze všech 14 krajů. V situaci,
kdy je vysoká nezaměstnanost, kdy OK má jedny z nejnižších mezd, tak se jedná
o velice lichotivé místo.
Ing. Tesařík: Ocitoval dopis ředitele ACHO, V. Keprta:
Vážený pane hejtmane, Vážení radní, Vážení zastupitelé OK, byl jsem písemně
vyrozuměn o výsledku jednání ROK, která navrhla pro 27 registrovaných sociálních
služeb poskytovaných Charitami na území OK dotaci ve výši 2,5 milionu korun. Tuto
navíc s podmínkou, že do 14.12. Arcidiecézní charita Olomouc navrhne způsob
rozdělení této částky. Jménem Charit prohlašuji, že navrhovaná výše finanční
podpory je nedostatečná a stanovená podmínka je pro nás nepřijatelná. Z těchto
důvodů Vámi navrhované řešení nepřijímáme.
Zopakoval, že i přes toto velmi rigidní stanovisko nabídka OK na 2,5 mil. Kč stále
existuje. Je třeba jen vyřešit problém, jak finanční prostředky uvolnit v souladu se
zákonem o krajích. Dále citoval z dopisu hejtmana arcibiskupovi, který dnešní rada
odsouhlasila:
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Vážený pane arcibiskupe, obracím se na vás se záležitostí pro mě velmi
znepokojující, a to opakovaných neopodstatněných útoků představitelů vámi
zřizované organizace ACHO vůči vedení OK. Jsem velmi rozhořčen vystupováním
ředitele této organizace ve vztahu ke kraji a byl bych nerad, kdyby tato situace měla
do budoucna ohrozit naši dobrou spolupráci, kterou jsme léta budovali, a které si
nesmírně vážím. Chtěl bych vás proto požádat o termín společné schůzky, kde
bychom se k tomuto tématu ještě jednou vrátili. Zároveň bych byl rád, kdybyste na
této schůzce mohl prezentovat informaci, jak nadále hodláte jako zřizovatel ACHO
postupovat vůči mediálním aktivitám ředitele této organizace poškozující doposud
dobrou spolupráci.
Tón dopisu je trochu jiný, než v minulosti a to především z toho důvodu, že je
zbytečné, jak celá situace eskalovala. Do poslední chvíle očekával, že pokud přijde
odmítavý dopis, bude obsahovat návrh nějakého řešení. Je rád, že zde byly
prezentovány informace, jak rada postupovala a hodlá dál postupovat, že z diskuze
Mgr. Slavotínka a RSDr. Nekla vyplývá, že jediný způsob řešení problému je
v komunikaci u kulatého stolu. OK s arcibiskupstvím nepojí jen problematika finanční
dotace na činnosti arcidiecézních charit. Na programu dnešního jednání byl
předložen materiál o poskytnutí příspěvku Charitě Konice, existuje dotační titul
z rozpočtu kraje na podporu úpravy drobných památek, OK podporuje činnost
arcibiskupství přes významné projekty, při dofinancování významného projektu
dotovaného z ROP, otevření arcibiskupského paláce. Spektrum spolupráce je velmi
široké. Věří, že i dnešní projednání dává jasnou představu o tom, že na straně OK je
dobrá vůle jednat, ale očekává ji i z druhé strany.
Do diskuze se přihlásil Václav Keprt, ředitel ACHO. Navrhl odhlasovat vystoupení
v délce 6 minut.
Hlasování o vystoupení Václava Keprta v délce 6 minut proběhlo aklamací, návrh byl
přijat.
Václav Keprt, ředitel ACHO: Sdělil, že finanční situaci se snaží řešit již tři roky
a vždy jim bylo sděleno, že prostředků je málo. Zmíněných 10,4 % objemu
finančních prostředků dostávají téměř ze 100 % krajské příspěvkové organizace. Pro
ostatní zbylo jen minimum, a to jen na projekty sociálního začleňování + 1 mil. Kč
jako dotace charitě. Do sociální sítě patří všichni poskytovatelé, nejen krajské
příspěvkové organizace. Požaduje, aby OK naplnil to, co říká ve svých
programových dokumentech, že bude mít rovný přístup ke všem poskytovatelům, že
je bude dotovat stejným způsobem bez rozdílu zřizovatele. Charity nastolily úsporná
opatření již před několika lety, čtyři roky stagnují mzdy. Kraj zvýhodnil svá vlastní
zařízení na úkor ostatních. Důkazy byly poskytnuty v materiálech. Ředitelé charit
jednali s paní náměstkyní, ale výstup byl nulový - peníze nejsou, podporujeme jen
vlastní organizace. Charita je uvedena ve všech strategických dokumentech (Krajský
plán pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, Střednědobý
plán OK), ale v rozpočtu již zahrnuta není. Bez podpory se pomáhat nedá. Nelze
souhlasit, aby nevládní organizace, které dělají sociální služby, byly řazeny do
stejných kategorií, jako sport, kultura, volný čas, zájmové aktivity. Sociální služby
jsou obligatorní záležitostí ze zákona, měly by patřit do kategorií školství,
zdravotnictví. Charitní organizace i další nevládní organizace investují vlastní
spoluúčast, v případě charit ve výši 14 %. Požadovaná částka 5,4 mil. Kč na přežití
v rámci krize je skutečná, nesmyšlená. Letošní rozpočty byly zkráceny o 8 mil. Kč na
úkor mezd zaměstnanců. Proto nabídku kraje jménem charit odmítl, uvedená
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podmínka je neetická. Zůstalo na charitě, aby rozhodla, kterým zařízením prostředky
dá, a které zruší. Kraj by měl v tuto chvíli převzít odpovědnost za politické rozhodnutí
a měl by i sám rozhodnout, pokud nemůže dát více než 2,5 mil. Kč. Kraj se svými
odborníky se sociálního odboru by měl označit, které služby ve svém teritoriu
nechce. Podmínky zaměstnanců krajských příspěvkových organizací jsou
diametrálně odlišné. Na jeden přepočtený úvazek příspěvkových organizací jsou
mzdové náklady až o 100 tis. Kč vyšší. Snahy jednat byly, ale pokud nevedou
k řešení, bylo potřeba využít i krajních prostředků. Kraj, i když proklamuje ke všem
stejný přístup, dává svým organizacím téměř 200 mil. Kč a charitě nula. Snaha řešit
situaci byla již na začátku roku. Požádal, aby zastupitelé zvážili a přehodnotili své
stanovisko. Objem služeb, které charita provozuje a vzhledem k tomu, co kraj tvrdí
ve svých programových dokumentech, je tato částka zanedbatelná. Skutečná
potřeba je dvojnásobná, proto prosí o navýšení na požadovanou částku. Charita je
odbornou firmou, která peníze proměňuje ve službu a nese ji k těm, kteří ji nejvíc
potřebují. Charita pro sebe žádné peníze nechce a to co dělá nad rámec zákona
č. 108/2006 Sb., na to jsou peníze odjinud. Partnerství s OK je systémově dané
a jsou dvě možnosti, buď bude vynucené, nebo z obou dvou stran chtěné.
.
Ing. Tesařík: Uvedl, že nejlepší způsob, jak problém vyřešit, je sednout si ke
kulatému stolu, předložit čísla, o kterých tady bylo řečeno z každé strany
diskutujících. Potom se uvidí, jaký bude průnik možností kraje ve vztahu
k požadavku.
Mgr. Slavotínek: Dotázal se na dnešní telefonát s arcibiskupem, zda by bylo možné
sdělit nějaké podrobnější informace k chystanému jednání. Zda se odehraje
v horizontu příštích dní nebo týdnů a tudíž je šance na nějaký výsledek.
Ing. Tesařík: Telefonát byl původně na jiné téma, a to na případně projednávané
téma vydání Prečanovy vily arcibiskupství. Telefonátu současně využil k tomu, aby
arcibiskupa informoval o aktuální situaci a navrhl řešení problému při společném
jednání. Konkrétní termín sjednají sekretariáty. Uvítal by, aby to bylo ještě do konce
letošního roku.
Mgr. Slavotínek: Původně chtěl předložit návrh usnesení na navýšení částky dotace
ACHO, ale v tuto chvíli považuje za lepší vyřešit situaci na úrovní hejtmana
a arcibiskupa.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/39/2011
Přítomno 38, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

23. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2012 – vyhlášení
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Dotační program pro oblast protidrogové
prevence financovaný OK je předkládán každoročně. Od loňského se neliší ani
částkou 2,5 mil. Kč, i když se situace rozpočtově nevyvíjí dobře. Pravidla jsou
obsahem důvodové zprávy. Upozornil na snahu výkonného místopředsedy Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky pana Mgr. Jindřich Vobořila najít způsob,
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jak navýšit finanční prostředky do protidrogové prevence. Stát dával dlouhodobě do
této oblasti ročně kolem 100 mil. Kč a každý kraj přibližně 2 - 4 mil. Kč (v případě OK
je to 6 mil. Kč). Pro rok 2012 situace pro Radu vlády vedenou Mgr. Vobořilem
vypadá rozpočtově v oblasti příjmu od MF poněkud smutněji, a proto navrhl, aby byly
zákonem zrušeny protialkoholní záchytné stanice a finanční prostředky, které kraje
na provoz těchto stanic platí, převedeny do oblasti protidrogové prevence.
Protialkoholní záchytné stanice nejsou údajně zdravotnická zařízení, nejsou schopny
po zdravotnické stránce posoudit stav člověka. Je důležité se nyní postavit za to, aby
provoz protialkoholních záchytných stanic byl zachován. Lidé, kteří jsou postiženi
prostou opilostí bez známek poranění a intoxikace končí na protialkoholní záchytné
stanici, která je samozřejmě také zdravotnickým zařízením a má lékaře. Tyto občany
by pak měly na starosti nemocnice a zdravotnická zařízení se všemi důsledky, které
by to mělo i pro personál.
Ing. Tesařík: vznesl dotaz, kde v OK funguje protialkoholní záchytná stanice.
MUDr. Fischer: Momentálně funguje ve Vojenské nemocnici Olomouc, původně
byla v rámci psychiatrické léčebny ve Šternberku.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/40/2011
Přítomno 37, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

24. Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. – zvýšení základního kapitálu
peněžitým vkladem
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Nad zvýšením základního kapitálu
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., se schází zastupitelé potřetí a naposledy.
Jedná se o navýšení základního kapitálu o finanční prostředky, které
Středomoravská nemocniční a.s., nájemce Nemocnic ve Šternberku, Přerově
a Prostějově zaplatila za nevyčerpané dovolené zaměstnanců, kteří přecházeli od
1. 7. 2007 pod Středomoravskou nemocniční a.s. Základní kapitál se zvyšoval
celkem o částku 20.031.081 Kč (30. 6. 2010 – 7.000.000 Kč, 30. 6. 2011 –
7.000.000 Kč). K 30. 6. 2012 zbývá doplatit 6.031.081 Kč. Navýšení je pouze
o částku 6 mil. Kč z rozpočtu OK, částka 31.081 Kč bude kryta provozními
prostředky Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/41/2011
Přítomno 37, pro 33, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
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25. Informace o aktuálním dění v zajištění akutní lůžkové péče
v Jeseníku
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Zastupitelstvo se na svém posledním jednání
22. 9. 2011 zabývalo situací ve vývoji Jesenické nemocnice. Materiál hovořil přibližně
o 12 variantách možného dalšího vývoje v Jesenické nemocnici v oblasti akutní
lůžkové péče. Zastupitelstvo vybralo 2, kterými by se kraj měl dále zabývat, a to
variantou zpětného odkupu Jesenické nemocnice českým státem a jednáním
s ministrem zdravotnictví a jednotlivými zdravotními pojišťovnami za účelem
navýšení výnosů Jesenické nemocnice z veřejného zdravotního pojištění. Celý
postup je chronologicky popsán v důvodové zprávě. Z jednání hejtmana s ministrem
L. Hegerem zaznělo, že by se měly analýzou hospodaření objektivizovat deklarované
ztráty Jesenické nemocnice. Vyjádření vedení Jesenické nemocnice ze včerejšího
dne bylo rozdáno jako mimořádná příloha k materiálu. Premiér P. Nečas se
k problému nezná, český stát Jesenickou nemocnici od současných majitelů
odkoupit nechce. Probíhají jednání na úrovni Ministerstva zdravotnictví a Správní
rady VZP, kde je doporučována určitá restrukturalizace této nemocnice, která by
vedla rovněž k navýšení asi o 4 mil. Kč ročně. Z jednání s L. Hegerem vyplynulo, že
se otevírají i určité prostory v možnosti navýšení výnosů. Závěrem sdělil, že je
připraven kdykoliv informovat o aktuálním vývoji v dané problematice.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/42/2011
Přítomno 37, pro 34, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

26.

Projekt Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Obsahem materiálu je návrh na schválení
realizace projektu OK v rámci podpory ROP. Projekt zahrnuje 5 aktivit s celkovým
rozpočtem 4 mil. Kč s tím, že ZOK by schválilo závazek uvedený v návrhu usnesení
pod bodem 3 spolufinancovat a předfinancovat projekt v oblasti přípravy OK na
kohezní politiku ve výši 1 mil. Kč. Záležitost přípravy na kohezní politiku je na jedné
straně velmi důležitá, na druhé straně hodně nepřehledná. Variant, o kterých se
diskutuje, je hodně. Na jednom z předchozích zasedání byl předložen materiál
o přistoupení OK k Evropskému územnímu seskupení společně s Východočeským
krajem, Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím. Jednou z možností, jak by
v budoucnosti kohezní politika mohla fungovat je vytvoření větších celků, než jsou
v současné době kraje. Tyto by pak mohly mít přístup k evropským penězům. Jiná
cesta je přes index konkurenceschopnosti, který by měl rozklíčovat ekonomickou
konkurenceschopnost jednotlivých území, a na základě jejich zařazení do
konkrétních kategorií by se poskytovaly finanční prostředky z EU. Proto chce kraj
čerpat peníze z ROP formou dotací tak, aby bylo možné si ujasnit co má OK za silné
a slabé stránky, a jakým směrem by se měl vydat.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/43/2011
Přítomno 37, pro 34, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

27.

Cyklistická stezka Kostelec na Hané – Prostějov

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/44/2011
Přítomno 37, pro 34, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

28. Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu
obnovy venkova 2011 - porušení rozpočtové kázně
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o dva případy, kdy subjekty nedodržely
termíny, a tím došlo k porušení rozpočtové kázně. Prostředky však použily na
stanovený účel, proto rada doporučuje prominout penále a odvody.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/45/2011
Přítomno 37, pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

29.

Program obnovy venkova 2012

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o pravidelný každoroční titul na podporu
politiky směrem k rozvoji venkova. Oproti loňským letům došlo ke dvěma změnám.
První se týká oblasti podpory č. 1, která směřuje na obnovu obecního majetku. Bylo
vyspecifikováno, že za obecní majetek se také považuje příprava a realizace
protipovodňových opatření na území obce. Druhá změna se týká oblasti podpory
č. 2, kdy se rozšiřuje možnost využití dotačních prostředků i pro mikroregiony, místní
akční skupiny, svazky obcí za účelem konání volnočasových, společenských,
kulturních a jiných akcí. Byly také upraveny maximální částky. Žádosti se budou
sbírat od 20. 12. 2011 do 24. 2. 2012 do 12,00 hod. na podatelně KÚ. Po té se sejde
komise, rada a následně zhruba někdy v dubnu je zastupitelstvo schválí.
Ing. Tesařík: POV byl v rozpočtu navýšen ze 45 mil. Kč na 60 mil. Kč.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/46/2011
Přítomno 37, pro 32, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.
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30. Spolupráce s partnerským regionem Vojvodina – společný projekt
v oblasti regionálního rozvoje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Mezi naše partnerské regiony patří také severní
oblast Srbska, Vojvodina. OK v letošním roce za pomoci státu, resp. České
rozvojové agentury a prostředků kraje a Vojvodiny realizoval projekt, který byl
zaměřen na seznamování a předávání zkušeností v oblasti čerpání finančních
prostředků z EU. Na jejich žádost by se v tomto projektu mohlo pokračovat i v příštím
roce. Předmětem materiálu je návrh na schválení projektu směrem k České
rozvojové agentuře, která by opět uvolnila 55 % dotace a zbývajících 45 % by se
rovným dílem rozdělilo mezi OK a Vojvodinu.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/47/2011
Přítomno 37, pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

31. Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů
předkládané ke schválení financování
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Seznam projektů je uveden v Příloze č. 1.
V případě pořadových čísel 3 – 7 se jedná o projekty (silnice) předkládané do ROP
Střední Morava. Jejich realizace bude ve veřejném zájmu, to znamená, že podané
žádosti nebudou posuzovány na základě ekonomické efektivity. Projekt pod
pořadovým č. 1 Domov důchodců Štíty - Solární panely pro ohřev TUV bude
předložen do Operačního programu Životní prostředí, projekt č. 2 Podpora plánování
rozvoje sociálních služeb v OK do Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/48/2011
Přítomno 37, pro 34, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

32. Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců
finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiál informuje, jak jednotliví příjemci
finanční podpory v rámci globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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neplní podmínky této dotace. V tabulce jsou uvedeny navrhované výše prominutí
odvodu či penále.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/49/2011
Přítomno 37, pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

33. Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci výzev globálních grantů
Olomouckého
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Zastupitelstvu je předloženo vyhodnocení
přijatých žádostí v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Přílohy obsahují projekty, u kterých komise doporučuje financovat projekt. U těch,
které nedoporučuje, je uvedeno zdůvodnění. Součet všech dotačních peněz, které
jsou obsaženy v této důvodové zprávě na podporu zvyšování kvality vzdělání na
rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělání, na další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení a podporu nabídky dalšího vzdělávání činí 193 mil. Kč.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/50/2011
Přítomno 37, pro 33, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

34. Darování movitého majetku Okresnímu sdružení hasičů ČMS
Olomouc – přenosná motorová stříkačka
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/51/2011
Přítomno 37, pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

35. Darování movitého
Olomouckého kraje

majetku

Krajskému

ředitelství

policie

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. OK podporuje i Krajské ředitelství policie OK.
V tomto případě z částky, která byla vyčleněna na krizové řízení. Jedná se
o poskytnutí věcných darů v částce 1.178.672 Kč.
Vyzval zastupitele k dotazům.
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Ing. Marek: Dotázal se, co konkrétně se skrývá pod položkami Audiovizuální
technika (475.681 Kč), výpočetní technika (401.212 Kč) a záchranný materiál
(84.159 Kč). Položka Nafukovací záchranný stan s příslušenstvím je srozumitelná.
Mgr. Hložková, vedoucí oddělení krizového řízení Kanceláře hejtmana:
Audiovizuální technika obsahuje rekonstrukci celé krizové místnosti na adrese
Kosmonautů 10, notebooky, dataprojektory a plátna. Výpočetní technika - počítače,
notebooky, tiskárny, velký plotter. Záchranný materiál - slaňovací materiál pro práci
ve výškách. Konkrétní seznam je na oddělení k dispozici a zájemcům může být
rozeslán.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/52/2011
Přítomno 37, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

36. Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. V průběhu dnešního jednání v rámci rozpočtu
byly schváleny finanční prostředky ve stejné výši jako každý rok, 6 mil. Kč. Návrh
pravidel je součástí důvodové zprávy a vychází ze znění schváleného pro rok 2011.
Je zachována spoluúčast obce v minimální výši 50 % předpokládané celkové
pořizovací ceny a zároveň je zachována maximální výše 300 tis. Kč pro jednotku
sboru.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/53/20
Přítomno 37, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

37.

Volba přísedícího Krajského soudu v Brně pro další volební období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/54/2011
Přítomno 37, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

38.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/55/2011
Přítomno 37, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

38.1. Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje Kontrolní výbor
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/56/2011
Přítomno 37, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

39.

Udělení ceny „GOAL 2011“

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/57/2011
Přítomno 37, pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

40. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Středomoravské
nemocniční a.s. odštěpnému závodu Nemocnice Prostějov pro infekční
oddělení na zvýšené náklady spojené s vyšší incidencí infekční hepatitidy
typu A, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Jedná se o příspěvek ve výši 250 tis. Kč pro
Středomoravskou nemocniční a.s. odštěpný závod Nemocnice Prostějov pro infekční
oddělení. Je zde poměrně vysoký výskyt hepatitidy typu A, který si vynutil
restrukturalizaci celého infekčního oddělení a opravy zničeného oddělení. Poskytnutý
příspěvek nebude sloužit k úhradě léčebných výloh, která je hrazena z veřejného
zdravotního pojištění, ale k úhradě oprav oddělení a zvýšených nákladů spojených
s ostrahou klientů oddělení.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/58/2011
Přítomno 37, pro 36, proti 1, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

41.

Příspěvek Muzeu historických kočárů MYLORD
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Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Jedná se o příspěvek na opravu historické
památky. Materiál byl projednán na dnešní mimořádné schůzi ROK. Muzeum
historických kočárů již obdrželo 2,5 mil. Kč na přístavbu depozitáře a 200 tis. Kč na
pořádání akce Josefkol. Rada doporučuje využít zůstatku finančních prostředků,
které byly na významné kulturní aktivity a poskytnout muzeu příspěvek. Ředitel
Muzea historických kočárů Václav Obr byl požádán, aby jeden z historických kočárů
uvedl novou turistickou sezonu v roce 2012 a to tím způsobem, že jeden z kočárů
sbírky bude vystaven před budovou krajského úřadu.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/22/59/2011
Přítomno 37, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

42.

Různé

Ing. Marek: Jménem poslaneckého klubu KSČM popřál všem zastupitelům
a přítomné veřejnosti šťastné a veselé prožití svátků vánočních a do nového roku
hodně zdraví a úspěchů.
Mgr. Rašťák: Informoval, že zastupitelé obdrželi od ředitele Vlastivědného muzea
poděkování, PF a pozvánku na výstavy, které jsou v současné době ve
Vlastivědném muzeu instalovány - výstava Arabela, Jiří Suchý, Vánoce v zahraničí,
Anělové. Součástí je i pozvánka na již druhý maškarní ples dne 20. 1. 2012.
Ing. Tesařík: Uvedl vystoupení V. Konšela, starosty obce Určice.
Vlastimil Konšel, starosta obce Určice: Poděkoval zastupitelům za hlasování ve
prospěch revokace usnesení zastupitelstva z 24. 6. 2011 ve věci převodu bývalých
objektů Domova důchodců v Určicích. Tím dali obci šanci přihlásit se do dalšího
záměru prodeje jako jednomu ze zájemců. Na závěr popřál hezké Vánoce a hodně
zdraví a úspěchů v dalším roce.
Ing. Tesařík: Pozval zastupitele dne 12. 1. 2012 v Brně na Regiontour. Každoročně
pořádaná Konference samospráv proběhne dne 27. 2. 2012 nebo 12. 3. 2012,
termín bude ještě upřesněn. Další jednání ZOK bude probíhat v termínech 24. 2.,
27. 4., a 29. 6. 2012.
Závěrem jménem celé rady poděkoval všem zastupitelům a pracovníkům krajského
úřadu za celoroční spolupráci a popřál bohatého ježíška, hodně štěstí a zdraví
v příštím roce.
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Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 15,00 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 16. 12. 2011“

V Olomouci dne: 23. 12. 2011
Zapsala: Veronika Dresslerová

……………………………….
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje
Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….. .
Bc. Miroslav Petřík
člen zastupitelstva

……………………………………….
Mgr. Dalibor Horák
člen zastupitelstva

…………………………………….. .
Ing. Miroslav Marek
člen zastupitelstva

……………………………………….
Mgr. Ivo Slavotínek
člen zastupitelstva
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