Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 29. 6. 2012
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 29. 6. 2012 v 10:05
hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc, Hynaisova 10,
Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 50 členů zastupitelstva kraje, 5 členů bylo
nepřítomno.
Z účasti na zasedání byli omluveni: Ing. Pavel Drmola, Ing. Jaroslav Faltýnek,
Mgr. Alexandr Káňovský, Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph. D., JUDr. Ing. Petr
Wisiński
Zahájení zasedání se neúčastnili:

Leoš Hannig (příchod v 10:15 hod.)

Mgr. Ivo Slavotínek ((příchod v 10:35 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 Svatavu
Grygarovou, hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování spouští Ing. Niče, vedoucí
kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
ČSSD
Mgr. Svatopluk Ščudlík
ODS
Mgr. Dalibor Horák
KSČM
Ing. Miroslav Marek
KDU-ČSL
František Kubíček
Přítomno 48, pro 42, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
ČSSD
Mgr. Svatopluk Ščudlík
ODS
Mgr. Dalibor Horák
KSČM
Ing. Miroslav Marek
KDU-ČSL
František Kubíček
Přítomno 47, pro 46, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

1

K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 27. 4. 2012 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

V bodu 5.3. „Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb“ bylo Mgr. Kubjátové uloženo
zpracovat dlouhodobý přehled o výši dotací do sociálních služeb během jednotlivých
let a předložit k projednání Komisi pro rodinu a sociální záležitosti ROK. Výsledek
jednání včetně usnesení měl být sdělen ministru práce a sociálních věcí.
Komisi pro rodinu a sociální záležitosti byl dne 31. 5. 2012 předložen podrobný
přehled dotací ze státního rozpočtu. Komise vyslovila znepokojení nad vývojem
dotací ze státního rozpočtu a přijala usnesení, které bylo zapracováno do dopisu
Ministrovi práce a sociálních věcí odeslaného dne 14. 6. 2012.
K bodu 24 „Výjimka z Pravidel pro čerpání finančních prostředků určených
na významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2012“ vznesl Ing. Marek dotaz,
zda se neuvažuje o úpravě pravidel, aby se nemusely schvalovat výjimky. Jedná se
o jednu opakující se výjimku. Mgr. Kubjátové bylo uloženo zpracovat statistiku počtu
výjimek a vyhodnotit, zda je nutné pravidla upravit. Bylo navrženo téma projednat
v Komisi pro rodinu a sociální záležitosti ROK. Odpověď měla zaznít v úvodním
bloku dnešního zasedání.
Tento úkol nebyl Komisí pro rodinu a sociální záležitostí ROK projednán, neboť se
jedná o výjimku, která byla v letošním roce udělena naposled (a byla z celkového
počtu jen jedna). Unie neziskových organizací OK získala právní subjektivitu
a nebude již čerpat dotace prostřednictvím Nadačního ústavu regionální spolupráce,
o. p. s., Olomouc. Písemnou informaci má k dispozici náměstkyně Mgr. Kubjátová.
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 poštou dne
13. 6. 2012. Druhá část materiálů byla členům zastupitelstva zaslána poštou dne
21. 6. 2012. Na stůl je předložena nová verze programu, Příloha č. 4 k bodu č. 3,
body 6. 8., 22.1 a 25. Body číslo 6.8 a 25 byly do programu doplněny po projednání
na dnešní mimořádné schůzi ROK.
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
Darovací smlouva na projektovou dokumentaci „Konice – novostavba stanice HZS“

4.2.
4.3.

městu Konice
Smlouva o revolvingovém úvěru
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (Klub
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5.
6.1.
6.1.1.
6.2.

českých turistů)
Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje

2011 - závěrečný účet
2012 - rozpočtové změny
2012 - rozpočtové změny - DODATEK
2012 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím

Olomouckého kraje
6.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
Olomouckého kraje – DODATEK
6.3.
Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - plnění rozpočtu k 31. 5. 2012
6.4.
Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - Významné projekty Olomouckého kraje
6.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - Významné projekty Olomouckého kraje –
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje

7.

krytí škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010
Žádost města Jeseník o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na

8.1.
8.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.3.
8.3.1.
8.4.
8.4.1.
8.5.
8.5.1.

realizaci zatrubnění vodního toku v Jeseníku, ul. Lipovská
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku –

8.6.
9.
10.
11.
12.
13.

DODATEK
Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku
Převod činností příspěvkových organizací v oblasti školství
Příspěvek Olomouckého kraje na realizaci koncertů k významným příležitostem
Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti

14.
15.

vodohospodářské infrastruktury
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
Příspěvkový program Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok

16.

2012
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2012 –

17.

vyhodnocení prvního kola žádostí
Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012 - 2015 předkládaný do

18.

Regionálního operačního programu Střední Morava
Projekt Inovační vouchery v Olomouckém kraji předkládaný do Regionálního

19.

operačního programu Střední Morava
Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory

20.

v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke

2012 - žádost obce Palonín
2012 - příspěvek obci Troubky
2012 - žádost města Němčice nad Hanou
2012 - Fond solidarity EU – III. kolo, dotace obcím na
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21.
22.

schválení financování
Výběrová řízení na významné veřejné zakázky
Financování složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje a obcí

22.1.
23.
23.1.
24.
25.
26.
27.

Olomouckého kraje
Financování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace – obec Lhota
Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2012
Různé
Závěr

Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/1/2012
Přítomno 48, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. 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/25/2/2012
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. MUDr. Fischer chce podat informace
k problematice nemocnice v Jeseníku.
MUDr. Fischer: K usnesení UR/90/15/2012 Analýza hospodaření nemocnice
v Jeseníku – smlouva o spolupráci. Toto téma bylo probíráno na četných zasedáních
Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále jen ZOK). V tuto chvíli nalezl Olomoucký
kraj a nemocnice v Jeseníku shodu a byla uzavřena smlouva o provedení analýzy
hospodaření nemocnice. Na základě výběrového řízení byla dále uzavřena smlouva
s firmou, která analýzu provede. Termín pro zpracování je 88 dnů od podpisu
smlouvy. V průběhu měsíce září bude znám výsledek analýzy, na jehož základě se
bude postupovat dále.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/3/2012
Přítomno 49, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
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4.1. Darovací smlouva na projektovou
- novostavba stanice HZS“ městu Konice

dokumentaci

„Konice

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/4/2012
Přítomno 49, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

4.2.

Smlouva o revolvingovém úvěru

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/5/2012
Přítomno 49, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

4.3. Smlouva o poskytnutí finančního
Olomouckého kraje (Klub českých turistů)

příspěvku

z

rozpočtu

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/6/2012
Přítomno 49, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - závěrečný účet

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o nejrozsáhlejší materiál dnešního
zasedání ZOK. V důvodové zprávě je veškerá rekapitulace toho, jak rozpočet
Olomouckého kraje (dále jen OK) vypadal při schvalování na konci roku 2010, kdy
byl zhruba na úrovni 4,4 miliardy Kč a jak se postupně dostal na částku téměř
11 miliard Kč v příjmech i výdajích. V materiálu je rovněž v grafické podobě
zobrazeno, jak se plnili příjmy a výdaje v jednotlivých sektorech.
Velká kapitola materiálu pojednává o mimorozpočtových zdrojích, tedy úvěrech, tak
jak byly postupně čerpány. Zde jsou také chronologicky uvedeny úvěry, které již byly
splaceny.
V materiálu je zmínka o tom, že byl uzavřen revolvingový úvěr na částku 300 miliónů
Kč, kdyby se dělo něco mimořádného. Tyto zdroje nemusely být vůbec použít, a to
za celou dobu 11 let.
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Další část materiálu pojednávání o hospodaření příspěvkových organizací
Olomouckého kraje (dále jen PO). Ze 172 PO pouze 11 skončilo ve ztrátě, všechny
jsou z oblasti školství. Je to možné přičíst faktu, že tento resort je financován
duplicitně, tedy od státu a krajů. Nicméně celková ztráta z těchto 11 zařízení je
1,5 milionu Kč a kladný hospodářský výsledek ostatních PO je téměř 22 milionu Kč.
Považuje za obrovský úspěch Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále jen
ROK a ZOK), že žádná PO ze sociální oblasti neskončila ve ztrátě, navzdory velice
problematickému financování ze strany státu.
V materiálu je rovněž zmínka o tom, že ROK schválila 775 a ZOK 18 rozpočtových
změn.
Hospodaření OK v roce 2011 skončilo přebytkem cca 170 milionu Kč. Přezkum
hospodaření krajů provádí Ministerstvo financí (dále MF). MF konstatuje, že
přezkoumání dopadlo dobře. Byly zjištěny jen drobné nesrovnalosti v řádu 754 Kč,
které se týkaly vyúčtování cestovních příkazů. Tyto nedostatky byly již odstraněny.
K Příloze č. 1 – celková bilance příjmů a výdajů upozornil na nepřesnost v letopočtu
a požádal o jeho úpravu.
Provedena technická oprava v Příloze číslo 1:
Na str. 8 v odstavci „Způsob výpočtu zůstatku bankovních účtů:
a) Zapojení zůstatku KB, EIB, a olomouckého kraje ve schváleném rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2012, schváleném Zastupitelstvem Olomouckého
kraje dne 16. 12. 2012 2011“
K inventarizaci majetku, která je uvedena v Příloze č. 9. Hodnota majetku OK
celkově vzrostla v roce 2011 na částku 27,5 miliardy Kč. Meziroční nárůst (mezi roky
2010 a 2011) je zhruba 1, 5 miliardy Kč. Olomoucký kraj spravuje majetek v hodnotě
asi 5 miliard Kč, zbývající je ve správě PO.
Příloha č. 12 obsahuje informace o přebytku hospodaření OK za rok 2011, včetně
jeho rozdělení. Zůstatek bankovních účtů za rok 2011 byl zhruba 169 miliónů Kč.
K této částce je možné přičíst finanční vypořádání OK s jinými subjekty ve výši
cca 7 milionů Kč. Po odečtu prostředků, které jsou účelově vázány (např. na
Středomoravskou nemocniční a.s.), zůstává k použití částka cca 171 881 000 Kč.
Pod položkami 1 až 26 jsou návrhy použití přebytku, tak jak je předkládá ROK.
V položce číslo 5 je navržena částka 20 milionů Kč na dokrytí příspěvku na provoz
PO v sociální oblasti. Z dalších je důležitá rovněž položka č. 23, která souvisí
s rozhodnutím ROK a ZOK dokrýt systém významných projektů částkou 30 milionů
Kč. Zůstává nerozdělená rezerva 34,5 milionů Kč. Dále má OK stále schválenou
rezervu na neplnění daňových příjmů 30 milionů Kč. V současné chvíli má tedy OK
rezervu v řádu 65 milionů Kč.
Příloha č. 13 pojednává o přezkoumání hospodaření Olomouckého kraje
Ministerstvem financí. V části A.I. jsou uvedeny již zmíněné tři špatně vyúčtované
cestovní příkazy v částce 754 Kč. V závěrečném výroku MF konstatuje, že kromě
těchto tří nedostatků, které již byly odstraněny, je hospodaření OK průhledné
a v pořádku.
Finanční výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále jen FV) projednal závěrečný
účet dne 25. 6. 2012. FV konstatoval, že s materiálem souhlasí a doporučuje ZOK,
aby ho v předložené podobě schválil.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/7/2012
Přítomno 49, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/8/2012
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - 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/25/9/2012
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

6.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/10/2012
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0 , nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

6.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - 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/25/11/2012
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
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6.3.

Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - plnění rozpočtu k 31. 5. 2012

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/12/2012
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

6.4. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2012

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. ZOK schválilo na svém únorovém zasedání
53 významných projektů v částce 24 640 000 Kč. Dnes je navrženo ke schválení
58 významných projektů v částce 20 440 000 Kč a 1 významný projekt v částce
194 000 Kč je obsahem dodatku k tomuto materiálu. Pokud bude materiál takto
schválen, zbývá do konce roku zůstatek na významné projekty v řádu 10 milionů Kč,
které bude možno rozdělit na zářijovém ZOK
Upozornil na dva projekty, u kterých je potřeba provést úpravu:
1. Projekt číslo 52: V komentáři k projektu je uvedeno, že jeho část bude
zajišťovat firma DONASY, s.r.o., tedy ne příjemce, kterým je firma
ARAK, o.p.s. Příjemce nemá právo finanční prostředky poskytovat dále. Po
vyjasnění s žadatelem je nyní jasné, že celý projekt bude zajišťovat pouze
firma ARAK, o.p.s.. V tomto smyslu je potřeba upravit komentář k akci.
2. Projekt číslo 109: V komentáři je chybně uveden popis projektu, tedy že
příspěvek bude použit na úhradu nákladů spojených s Mistrovstvím Evropy
v závodech do vrchu. Tento příspěvek byl schválen již dříve, nyní má být
schvalováno poskytnutí příspěvku na Slavnostní vyhlášení závodu Mistrovství
Evropy v závodech do vrchu, které se letos koná v České republice. V tomto
smyslu je potřeba upravit komentář k akci.
Provedena oprava v Příloze číslo 1, str. 21 a 42 (projekt číslo 52 a 109):
52.

ARAK, o.p.s.
IČ 28608496
Olomouc

Vychutnejte si seniorská léta - projekt má podtitul "Orální zdraví v
kontextu se zdravím celkovým: K vychutnání jídla jsou nutná zdravá
ústa, k vychutnání života zdravé tělo a rozum". Tento projekt je navržen
jako startovací pilotní projekt v rámci "Evropského roku aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity" a je zaměřený zejména na prevenci
v oblasti orálního zdraví a kognitivní kondice populace seniorů. Cílem
zdravotní části projektu je navázání na aktivity společnosti ARAK a
propojení spolupráce s UP Olomouc při realizaci preventivních
programů. Fin. přísp. bude užit na cestovné, náklady na pracovníky
(práce), výpočetní techniku, software, ostatní techniku, spotřební
materiál a pomůcky, kancelářské práce a materiál, nákup služeb,
občerstvení pro účastníky vzdělávacích akcí. Část projektu zabývající
se kognitivním zdravím seniorů bude zajišťována firmou DONASY
s.r.o. Šumperk (místo podnikání Brno). V tomto případě se jedná o
financování třetího subjektu, což dle Pravidel není možné. V případě
schválení fin. přísp. musí Rada Ol. kraje navrhnout a Zastupitelstvo Ol.
kraje schválit výjimku z Pravidel pro čerpání fin. přísp. určených na
Významné projekty Ol. kraje pro rok 2012 a to poskytnutí fin. přísp. třetí
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109

AUTOMOTOKLU
B ECCE HOMO
ŠTERNBERK
občanské sdružení
IČ 44936141
Šternberk

osobě (firmě DONASY s.r.o.). V rámci Významných projektů poskytl
Ol. kraj obecně prospěšné společnosti ARAK na projekt Mandala v
roce 2010, 2011, 2012 fin. příspěvky, které byly mimo jiné využity i na
pořízení Notebooku ASUS a ACER projektor pro osobní počítač.
Mistrovství Evropy v závodech do vrchu, jedná se o velice prestižní
akci v rámci celé Evropy a FIA, které se účastní organizátoři všech
podniků celého seriálu a taktéž jezdci ze všech zúčastněných států. Fin.
příspěvek bude použit na úhradu nákladů spojených s tímto
Mistrovstvím Evropy v závodech do vrchu.
Slavnostní vyhlášení letošního ročníku Mistrovství Evropy v
závodech automobilů do vrchu v Olomouci ve dnech 2. - 4.
listopadu. Jedná se o velice prestižní akci v rámci celé Evropy a FIA,
které se účastní zástupci FIA, organizátoři všech podniků celého seriálu
a taktéž jezdci ze všech zúčastněných států. V letošním roce hostí toto
zasedání Česká republika.

Ing. Tesařík: K položce č. 63, žadatel Mikroregion Kosířsko, název akce
„Novostavba turistické rozhledny na vrcholu kopce Velký Kosíř“, uvedl následující.
Poslední dva roky probíhá proces jednání mezi OK, Mikroregionem Kosířsko a Lesy
České republiky, s.p.. Mikroregion Kosířsko (dále MK) dlouhodobě plánuje aktivitu
výstavby rozhledny na vrcholu kopce Velký Kosíř. OK je o tomto záměru informován
a v minulosti pomohl MK poskytnutím finanční částky na zpracování projektové
dokumentace. Proces zpracování projektové dokumentace a plánování vlastní
realizace se v průběhu času vyvíjí. MK požádal již v minulosti OK v rámci
významných projektů o částku na výstavbu rozhledny cca 15 milionů Kč. Tehdy OK
projekt nepodpořil, i z toho důvodu, že požadovaná částka byla příliš vysoká. Od té
doby proběhla řada jednání. MK zahájil sbírkovou akci, v níž vybral cca 800 tisíc Kč
a rovněž začal hledat nové partnery projektu. MK se podařilo navázat spolupráci
s Lesy České republiky, s.p., které nabídly mikroregionu finanční partnerství ve
zmíněné akci. Na základě těchto jednání byl letos předložen nový projekt výstavby
turistické rozhledny, který měl finanční rozměr kolem 6 milionu Kč, a na základě
tohoto se OK rozhodl přistoupit k akci jako finanční partner a přispět částkou
3 miliony Kč. Nicméně před týdnem Lesy České republiky, s.p. odstoupily od
společného záměru partnerství při výstavbě rozhledny, ale jsou ochotny přispět
částkou cca 2 miliony Kč na zkulturnění okolí, či vybudování naučné stezky.
V současné chvíli tedy zůstávají pouze dva partneři akce, Olomoucký kraj
a Mikroregion Kosířsko. V pondělí 25. 6. 2012 proběhlo společné jednání hejtmana
OK a zástupkyně Mikroregionu Kosířsko, na kterém bylo řešeno, jak postupovat
dále. Dnes 29. 6. 2012 přinesla zástupkyně MK zápis z jednání MK, ve kterém jsou
navrhovány možné varianty investorství. První varianta navrhuje, že investorem bude
MK s tím, že OK poskytne příspěvek 3 miliony Kč a o chybějící finanční prostředky
MK požádá z regionálního operačního programu. Druhou variantou je, že investorem
celé akce bude OK. Hejtman navrhl, aby dnes ZOK podpořilo finanční příspěvek ve
výši 3 miliony Kč na vybudování rozhledny na Velkém Kosíři a do příštího zasedání
ZOK byla předložena zpráva, jakým způsobem bude celá akce dále financována.
Tedy kdo bude jejím hlavním investorem.
Podpora této akce je velice významná z hlediska rozvoje cestovního ruchu v této
oblasti, a to i v kontextu toho, že v blízkém okolí je více turisticky zajímavých míst
(Zámek Čechy pod Kosířem, Muzeum historických kočárů, Muzeum hasičské
techniky).
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. schvaluje předložený návrh realizace Významných projektů dle upravené
Přílohy č. 1 důvodové zprávy včetně příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
v částce 20 440 000 Kč
3. ukládá Radě Olomouckého kraje zabezpečit finanční krytí Významných
projektů dle bodu 2 usnesení v částce 19 080 000 Kč
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ihned
4. ukládá podepsat smlouvy dle bodu 2 usnesení
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/13/2012
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

6.4.1. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje – DODATEK

kraje

2012

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o dodatek k předchozímu materiálu,
který má pouze jednu položku, žadatele SUN Drive Communications, s.r.o.
Předmětem projektu jsou Senior pasy. Upozornil, že je potřeba doplnit částku
v kolence „Návrh“, kterou ROK navrhuje u předloženého projektu ke schválení, a to
ve výši 194 000 Kč.
Provedena oprava v Příloze číslo 1, str. 2
Požadovaná
částka
z Příspěvek
rozpočtu Olomouckého kraje kraje 2011
194 000
0 Kč

Olomouckého Návrh
194 000

Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. schvaluje předložený návrh realizace Významného projektu dle upravené
Přílohy č. 1 důvodové zprávy včetně příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
v částce 194 000 Kč
3. ukládá Radě Olomouckého kraje zabezpečit finanční krytí Významného
projektu dle bodu 2 usnesení v částce 194 000 Kč
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: ihned
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4. ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/14/2012
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

6.5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - žádost obce Palonín

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/12/2012
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

6.6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - příspěvek obci Troubky

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/13/2012
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

V 10:55 odešel ze zasedání ZOK Mgr. Polášek.

6.7. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - žádost města Němčice nad
Hanou
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se žádost města Němčice nad Hanou
o půjčku. V tuto chvíli je žádost definovaná na částku 8 milionu Kč. Původní žádost
byla 15 milionu Kč. OK měl dva požadavky. Za prvé, aby celá půjčka byla splacena
do konce komunálního volebního období. Požadavek byl druhou stranou
akceptován. Druhý požadavek byl, aby Zastupitelstvo města Němčice na Hané svým
usnesením schválilo, že žádá půjčku od OK a současně ji v případě schválením ZOK
přijímá. Dle výpisu z usnesení zastupitelstva města Němčice na Hané ze dne
26. 6. 2012 jsou i tyto požadavky splněny. Proto doporučuje ZOK poskytnutí půjčky
schválit.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
I. Dvořáková: Oznámila, že jako starostka města Němčice na Hané, nebude
z důvodu střetu zájmu k tomuto bodu hlasovat.
Současně informovala, že schválením půjčky může být projekt zahájen. Konec
výstavby je plánován na únor 2013. Realizace tohoto projektu výrazně prospěje
sportovnímu rozkvětu regionu.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/17/2012
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
I. Dvořáková poděkovala zastupitelům za podporu investiční akce v jejich městě.

6.8. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - Fond solidarity EU – III. kolo,
dotace obcím na krytí škod způsobených povodněmi v květnu a červnu
2010
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Materiál byl předložen na stůl. Evropská
komise v roce 2002 založila Fond solidarity, ze kterého je možné čerpat na škody
způsobené přírodními katastrofami. Olomoucký kraj spolu s krajem Jihomoravským
a Zlínským může z tohoto fondu čerpat prostředky na krytí výdajů způsobených
povodněmi v roce 2010. V předloženém materiálu je navrženo poskytnutí finančních
prostředků obcím Černotín ve výši 329 tisíc Kč, Všechovice ve výši 401 tisíc Kč
a dále Olomouckému kraji ve výši 85 tisíc Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/18/2012
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

7.
Žádost města Jeseník o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje na realizaci zatrubnění vodního toku v Jeseníku,
ul. Lipovská
Ing. Tesařík přivítal starostku města Jeseník Ing. Marii Fomiczewovou.
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Město Jeseník požádalo o dotaci
5 milionů Kč na opravu zídky potoka, která je v těsné blízkosti silnice III/45319 a je
v majetku Olomouckého kraje. Na silnice je plánována oprava povrchu vozovky,
kterou má provést Správa silnic Olomouckého kraje. V současné době je uzavřena
polovina silnice z důvodu nebezpečí havárie. Dopravní situace je zde velice složitá.
Silnice i zídka jsou v havarijním stavu. Město Jeseník má vydáno stavební povolení
na opravu zídky. Podle původní projektové dokumentace byly vyčísleny náklady na
opravu zídky cca 10 milionu Kč. Po dalších jednáních přišel nový návrh na
zatrubnění potoka a zatrubnění přechodu přes potok, čímž se náklady na opravu
zídky se snížili na cca 6,5 milionu Kč. Město Jeseník žádá OK o dotaci z důvodu, že
i výhodný úvěr by pro město znamenal zhoršení finančního zdraví, zhoršení
ukazatele pro rozhodování bank o poskytnutí úvěru na realizaci regionálního
aquaparku spolufinancovaného z regionálního operačního programu.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
K vystoupení se přihlásila starostka města Jeseník Ing. Marie Fomiczewová.
V souladu s jednacím řádem ZOK dal Ing. Tesařík hlasovat o vystoupení paní
starostky v časovém limitu 3 minut.
Hlasování proběhlo aklamací, většina přítomných byla pro.
Ing. Fomiczewová, starostka města Jeseník: Poděkovala jménem města Jeseník
panu hejtmanovi, Radě a Zastupitelstvu Olomouckého kraje za pochopení,
spolupráci a podporu při řešení vzniklé situace.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/19/2012
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

8.1.

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Žádný z materiálů nebyl na stůl, z toho
důvodu se zříká komentáře. Případné dotazy je připraven zodpovědět.
Mgr. D. Horák: Jako předseda Komise pro majetkoprávní záležitosti ROK navrhl,
aby po příslušné diskuzi byly všechny materiály v rámci urychlení hlasovány en bloc.
Komise nenalezla v materiálech žádné nesrovnalosti ani problémy.
Ing. Tesařík: Jedná se procedurální návrh, o kterém se bude hlasovat. Diskuze
bude probíhat ke každému bodu samostatně.
Procedurální hlasování o možnosti hlasovat o bodech 8.1. - 8.6. současně:
Přítomno 50, pro 43, proti 0 , zdržel se 0, nehlasovalo 7. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

8.1.1. Majetkoprávní
DODATEK

záležitosti – odprodej nemovitého

majetku –

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

8.2.

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
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Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

8.2.1. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku –
DODATEK
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

8.3.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

8.3.1. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
- DODATEK
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

8.4.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

8.4.1. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku –
DODATEK
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

8.5. Majetkoprávní
nemovitého majetku

záležitosti

–

vzájemné

bezúplatné

převody

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

8.5.1. Majetkoprávní záležitosti
nemovitého majetku – DODATEK

–

vzájemné

bezúplatné

převody

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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8.6.

Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo
schválilo
usnesení:
UZ/25/20/2012,
UZ/25/21/2012,
UZ/25/22/2012, UZ/25/23/2012, UZ/25/24/2012, UZ/25/25/2012, UZ/25/26/2012,
UZ/25/27/2012, UZ/25/28/2012, UZ/25/29/2012 a UZ/25/30/2012
Přítomno 50, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 7. Návrh byl přijat.

9.

Převod činností příspěvkových organizací v oblasti školství
Ing. Tesařík přivítal starostku města Moravský Beroun Ing. Zdenku
Szukalskou.

.
Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Jedná se o převzetí zřizovatelských funkcí
k příspěvkovým organizacím z Olomouckého kraje na města Moravský Beroun a
Šumperk. Konkrétně se jedná o Základní školu Moravský Beroun a Základní
uměleckou školu Moravský Beroun. V případě Šumperka jde o Dům dětí a mládeže.
Převzetí všech tří subjektů bylo schváleno zastupitelstvy dotčených obcí. Tyto
organizace jsou svým charakterem obecní a kroky byly připravovány v součinnosti
s vedením obou měst. Poděkoval Ing. Szukalské, starostce města Moravský Beroun,
která napomohla bezproblémovému řešení převodu zřizovatelských funkcí, i když
situace na Základní škole v Moravském Berouně nebyla jednoduchá. Tato škola se
od 1. 9. 2012 stane součástí klasické Základní školy v Moravském Berouně formou
vytvořením speciálních tříd. Další dva subjekty se předávají k 1. 1. 2013.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/31/2012
Přítomno 50, pro 43, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

10. Příspěvek Olomouckého kraje na realizaci koncertů k významným
příležitostem
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/32/2012
Přítomno 50, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 7. Návrh byl přijat.
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11.

Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. V předloženém materiálu není uvedena aktuální
informace, která je velice zásadní. Ministerstvo zemědělství České republiky mělo
předložit na jednání Vlády České republiky materiál, který zpracovalo Povodí
Moravy, s.p. a týká se protipovodňových opatření na řece Bečvě. Vláda České
republiky dne 13. 6. 2012 projednala tento materiál. Výsledkem je usnesení vlády
ČR č. 418 ze dne 13. 6. 2012, které zní: „Vláda schvaluje zahájení přípravy a
realizace řešení protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy pomocí technických a
přírodě blízkých opatření, včetně suché nádrže Teplice a ukládá ministru
zemědělství zajistit financování přípravy a realizace těchto opatření a neprodleně
zahájit tyto práce.“ Jedná se o velice významné usnesení, které výrazně přispěje
k realizaci dalších protipovodňových opatření v našem kraji.
K projednávání materiálu byl přizván Ing. David Fína, ředitel Závodu Horní
Morava, Povodí Moravy, s.p.:
V souladu s jednacím řádem ZOK dal Ing. Tesařík hlasovat o vystoupení
Ing. Davida Fíny v časovém limitu 7 minut.
Hlasování proběhlo aklamací, většina přítomných byla pro.
Ing. David Fína, ředitel Závodu Horní Morava, Povodí Moravy, s.p.: Po domluvě
s Ing. Horákem byla připravena prezentace k 15. výročí povodní na území
Olomouckého kraje. V roce 1997 zasáhla naše území jedna z největších povodní
v historii naší země. Příčinou katastrofální povodňové situace byly mimořádné srážky
ve dnech 5. až 8. 7. 1997. Povodňovými rozlivy bylo v Olomouckém kraji postiženo
110 obcí a měst, z toho 38 obcí muselo být evakuováno. Celkový počet
evakuovaných osob byl 7 850. Při povodni zahynulo v OK 24 osob. Jen na
vodohospodářském majetku OK byly způsobeny škody ve výši cca 1 miliardy Kč.
Olomoucký kraj byl v rámci povodní 1997 výrazně nejpoškozenější v rámci celé ČR.
Povodí Moravy zajišťovalo nápravu povodňových škod v letech 1997 až 2004
realizací 500 akcí. OK byl zasažen ještě povodněmi v letech 2006, 2009 a 2010.
Škody z těchto povodní, které muselo Povodí Moravy opravit činily do roku cca
400 milionů Kč. Byly odstraňovány průběžně v rámci cca 80 akcí. Od povodní z roku
1997 bylo v Olomouckém kraji realizováno 20 významných a rozsáhlých
protipovodňových opatření a desítky drobných úprav a staveb. Mezi nejvýznamnější
a největší patří realizace I. etapy ochrany Olomouce. Dále jsou to opatření v horním
povodí Moravy od Hanušovic až po Moravičany a Mitrovice, které se osvědčily a
ukázaly svůj význam při povodni 2010. Jak již zaznělo, Vláda ČR schválila koncepci
protipovodňových opatření na řece Bečvě, na kterých se již začalo pracovat a Povodí
Moravy se snaží provádět veškeré akce ve stanovených harmonogramech, v co
nejkratší době.
Ing. Tesařík: Požádal Ing. Fínu, aby informace, které byly zmíněny, včetně přijetí
usnesení vlády ČR č. 418 ze dne 13. 6. 2012, byly předány starostům dotčených
obcí, zejména v oblasti výstavby suchého poldru Teplice.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
H. Kaštilová Tesařová: Vznesla dotaz, jaký je stav vodní nádrže Plumlov? Proč je
přehrada v současné době značně zarostlá. Kdy bude napuštěna?
Ing. David Fína, ředitel Závodu Horní Morava, Povodí Moravy, s.p.: To, že je
v současně době Plumlovská přehrada zarostlá nevadí. Naopak v rámci udržení živin
je to spíše ku prospěchu. Dno přehrady bylo na konci minulého roku zcela zbaveno
veškerého porostu a to samé bude učiněno koncem tohoto roku. Následně bude
docházet k vápnění. Veškeré tyto kroky jsou dělány pod biologickým dozorem Doc.
Ing. Maršálka, CSc s Akademie věd ČR. Při vypuštění přehrady byl zjištěn havarijní
stav hrázového tělesa přehrady. Je tedy nutné provést kompletní opravu hráze. Bylo
zahájeno výběrové řízení na zhotovitele, které se protáhlo, protože byla vznesena
námitka jednoho z uchazečů na úřad pro hospodářskou soutěž. Námitka byla
uchazečem stažena, takže v současné chvíli může být výběrové řízení dokončeno a
uzavřena smlouva na opravu hráze. Napuštění přehrady se tedy předpokládá na jaře
příštího roku. Tento termín je však závislý na klimatických podmínkách.
I.

Dvořáková: Město Němčice nad Hanou bylo v minulosti také zasaženo
přívalovým deštěm. V současné době má Povodí Moravy připraven projekt
na vybudování poldru Hruška, který by měl chránit město Němčice nad
Hanou před povodněmi. Zastupitelstvo města se mělo vyjádřit k záměru
výstavby poldru a s tím souvisejícím výkupem pozemků. Bohužel
v zastupitelstvu není vůle podpořit tento záměr. Požádala Ing. Davida Fínu
o přítomnost zástupce Povodí Moravy na zasedání zastupitelstva města
v měsíci červenci, kdy bude znovu projednávána tato záležitost, a jeho
pomoc při obhajobě nutnosti výstavby poldru z důvodu ochrany zdraví a
majetku osob při případných povodních.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/33/2012
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

12. Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/34/2012
Přítomno 50, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

13. Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné
situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
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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/25/35/2012
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

14.

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/25/36/2012
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

15. Příspěvkový program Podpora aktivit zaměřených na sociální
začleňování pro rok 2012
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. ROK se na své poslední schůzi rozhodla
navýšit dotační program Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok
2012 v části „C) Podpora sociálních služeb“ o částku 5 milionů Kč a uložila takto
informovat zastupitele, což je nyní učiněno. ROK rovněž uložila předsedkyni Komise
pro rodinu a sociální záležitosti ROK projednat v komisi rozdělení částky jednotlivým
poskytovatelům sociálních služeb. Podle nejnovějších informací se Komise pro
rodinu a sociální záležitosti sejde 19. 7. 2012. Zastupitelům bude předložen návrh na
rozdělení částky 5 milionů Kč na zářijovém zasedání.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/37/2012
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

16. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro
rok 2012 – vyhodnocení prvního kola žádostí
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Požádal o promítnutí grafu, který znázorňuje
měnící se počet praktických lékařů v OK v časové ose. V roce 1990 měl OK 360
praktických lékařů. V roce 2000 začal počet praktických lékařů klesat na 336 lékařů
a v následujících letech došlo k dalšímu dramatickému propadu až na číslo 298
lékařů v roce 2008.
Tato čísla korespondují se způsobem financování
postgraduálního vzdělávání absolventů lékařských fakult ze strany státu ve
zmíněných letech. Na základě tohoto nepříznivého vývoje si OK stanovil cíl dostat
se na slušnou úroveň zajištění dostupnosti primární péče. Použil k tomu především
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dva nástroje. V roce 2009 bylo schváleno grantové schéma, které je určeno na
úhradu nákladů na postgraduálního vzdělávání lékařů.
Rovněž Ministerstvo
zdravotnictví (dále jen MZ) si uvědomilo závažnost situace a vytvořilo program
rezidenčních míst. V současné době je největším problémem získat dostatečný
počet akreditovaných lékařů a zdravotnických zařízení, která budou ochotna
zajišťovat postgraduální vzdělávání absolventů až po atestace. MUDr. Štefkové,
vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje, se podařilo na
základě četných jednání nalézt dostatečný počet těchto pracovišť. Současně se OK
daří ročně získávat na MZ cca 11 až 15 rezidenčních míst. Toto úsilí OK vede
k tomu, že počet praktických lékařů v roce 2012 se bude blížit číslu 350. Což je
vynikající úspěch.
V předkládaném materiálu je navrženo podpořit dotací na postgraduální vzdělávání
dva žadatele, kteří své žádosti podali v březnu tohoto roku. V červenci bude
vyhlášeno další kolo přijímání žádostí, kdy se bude vybírat z letošních absolventů
lékařské faktulty.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/38/2012
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

24.

Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace – obec Lhota

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyhověl návrhu Mgr. Rašťáka o projednání
bodu 24 před polední pauzou, z důvodu jeho nepřítomnosti na odpolední části
jednání. Mgr. Rašťák se odpolední části ZOK nemůže účastnit z důvodu pracovních
povinností. Jako zástupce OK byl pověřen zahájením sportovní akce, startu
cyklistického závodu.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/48/2012
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

Ing. Tesařík představil všem přítomným nového vedoucího odboru
strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. arch.
Pavla Rödera.

Ing. Tesařík vyhlásil polední přestávku. Přestávka trvala od 12:00 do 12:40 hod.
Ve 12:40 odešel ze zasedání ZOK MUDr. Fischer a Mgr. Ščudlík.
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17. Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012 - 2015
předkládaný do Regionálního operačního programu Střední Morava
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/39/2012
Přítomno 49, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 9. Návrh byl přijat.

18. Projekt Inovační vouchery v Olomouckém kraji předkládaný
do Regionálního operačního programu Střední Morava
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Byla zpracována Regionální inovační strategie
(dále RIS), která otvírá prostor pro podporu malého a středního podnikání v OK.
Prvním konkrétním opatřením, které je v rámci RIS realizováno, jsou inovační
vouchery. Jde o ustálený název v rámci České Republiky. Inovační vouchery je
možné také nazvat jako finanční poukázky, které představují možnost pro malé
a střední podnikatele objednat si u vědeckovýzkumných institucí vývoj nového
výrobku, testování, měření, návrh prototypu a marketingovou analýzu pro zavedení
nového výrobku na trh. Výše příspěvku by se měla pohybovat v rozmezí 50 – 150
tisíc Kč a současně by měla činit 75 % hodnoty jejich zakázky u vědeckovýzkumné
instituce. Smyslem je podpořit inovační procesy u podnikatelů a propojit
vědeckovýzkumnou oblast s podnikatelskou sférou.
Z časového hlediska v současné době probíhá zpracování žádosti na čerpání dotací
z evropských programů, následně proběhne poptávkové řízení po vysokých školách
a vědeckotechnických institucích a zhruba na podzim letošního roku se budou moci
podnikatelé přihlásit do tohoto programu.
Ing. Tesařík: Regionální inovační strategie je přínosem ZOK k hledání otázky, jak
snížit nezaměstnanost v OK. Na Jesenicku probíhají četná jednání u kulatých stolů,
která jsou tematicky zaměřena na hledání příležitostí ke snížení nezaměstnanosti
v tomto regionu. Poslední jednání proběhlo dne 30. 5. 2012 v Jeseníku za účasti
zástupců úřadu práce. Jednání vedlo ke splnění požadavku samospráv, aby stát
uvolnil větší finanční prostředky na veřejně prospěšné práce. Což je jeden ze
způsobů, jak zaměstnat občany v regionu, kde není příliš rozvinutý průmysl.
Další z nástrojů ke snížení nezaměstnanosti je nabídka OK zafinancovat dopravu
zaměstnanců ze vzdálenějších oblastí pro velké firmy. V současné chvíli však žádný
z podnikatelů tuto nabídku nevyužil.
Zlepšení zaměstnanosti je jednou z významných priorit OK, který se snaží
problematiku řešit, a to jak podporou finanční, tak i jednáním s centrálními úřady
(příkladem je záměr realizace Detenčního ústavu ve Vidnavě, který má přinést přes
100 nových pracovních míst v tomto regionu).
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/40/2012
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

19. 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. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/41/2012
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
Ve 13:00 odešel ze zasedání ZOK Mgr. Rašťák.

20. Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů
předkládané ke schválení financování
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Požádal o technickou opravu, která se týká
uvedení chybného letopočtu v důvodové zprávě.
Provedena technická oprava v důvodové zprávě:
Na str.1 v odstavci 2:
V období od posledního zasedání ZOK, které uvedený materiál projednávalo, tj. od
16. 12. 2012 2011 do současné doby, bylo Radou Olomouckého kraje (dále jen
ROK) schváleno podání dalších 51 projektových žádostí o dotace na projekty
spolufinancované z evropských fondů.
Ing. Tesařík: V materiálu jsou uvedeny projekty, které ROK doporučuje
ke spolufinancování. Projekty byly podány k financování do jednotlivých operačních
programů evropských a národních fondů. V případě jejich úspěchu, budou
spolufinancovány OK ve výši, která je navržena v materiálu. Požádal Ing. Kubína,
vedoucího odboru investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého
kraje, zda již má informaci, které projekty byly zatím úspěšné.
Ing. Kubín: V současné chvíli byly podpořeny projekty, 40, 41, 42, 43 a dále
o projekty 50 a 51.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/42/2012
Přítomno 49, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.
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21.

Výběrová řízení na významné veřejné zakázky

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Požádal Ing. Kubína o zodpovězení otázky,
proč je tento materiál předkládán do ZOK?
Ing. Kubín: Na základě novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
zastupitelstvo schvaluje tzv. významné veřejné zakázky. Jedná se o zakázky
s předpokládanou hodnotou vyšší než 50 milionu Kč. V materiálu jsou předkládány
ke schválení dvě veřejné zakázky. Obě obsahují tři části: „I. Zadávací podmínky,
II. Odůvodnění veřejné zakázky, III. Předpokládaný časový harmonogram
zadávacího řízení“. Odůvodnění veřejné zakázky musí schvalovat dle novely zákona
ZOK.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/43/2012
Přítomno 44, pro 44, proti 0 zdržel se 0, nehlasoval 5. Návrh byl přijat.

22. Financování
složek
integrovaného
Olomouckého kraje a obcí Olomouckého kraje

záchranného

systému

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Přivítal Krajského ředitele Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje plk. Ing. Karla Koláříka. V materiálu je
navrženo poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému sboru OK, Krajskému
ředitelství policie OK, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Horské službě ČR,
o.p.s. a obcím Sobotín a Slatinice.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/44/2012
Přítomno 49, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

22.1. Financování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiál byl předložen na stůl. V materiálu je
předložen návrh na rozdělení částky 6 milionů Kč jednotkám sboru dobrovolných
hasičů. Tyto finanční prostředky jdou z přebytku hospodaření OK za rok 2011. Návrh
na rozdělení finančních prostředků byl zpracován v součinnosti s Hasičským
záchranným sborem OK, jemuž patří poděkování.
V Přílohách č. 2 a 3 jsou navrženy obce, kterým má být finanční příspěvek poskytnut.
Jedná se o 2. kolo poskytování těchto příspěvků. V Příloze č. 2 jsou obce, které
požádaly o příspěvek již v 1. kole, ale jejich žádosti nebyly vůbec vykryty. V Příloze
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č. 3 jsou naopak uvedeny obce, jejichž finanční požadavky již byly v 1. kole částečně
vykryty a nyní jim bude poskytnut příspěvek na jiné vybavení než v 1. kole. Výjimkou
jsou v materiálu vyznačené obce, u kterých je navrženo dokrytí příspěvku na stejný
účel jako v 1. kole. Ovšem jedná se o priority, které by měly být dofinancovány
a v 1. kole nemohly být zcela, z důvodu omezených finančních prostředku, pokryty.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/45/2012
Přítomno 49, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 7. Návrh byl přijat.

23.

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.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/46/2012
Přítomno 49, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

23.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva 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/25/47/2012
Přítomno 49, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

25.

Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2012

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiál byl předložen na stůl. Součástí
schváleného rozpočtu na rok 2012 byl i plán investičních akcí a oprav. Aktualizace
tohoto plánu byla schválena na dubnovém zastupitelstvu. Nyní je předkládán druhý
návrh na aktualizaci plánu investičních akcí na základě požadavků jednotlivých
rezortů. Konkrétně jsou navrženy následující investiční akce. V oblasti školství jde
o rekonstrukci kotelny na Obchodní akademii v Olomouci, a to z důvodu havarijního
stavu. V oblasti sociální se jedná o opravu chodníku v areálu Domova pro seniory
Pohoda Chválkovice, který je rovněž v havarijním stavu. V oblasti kultury je
navrhováno doplnit tři investiční akce. Za prvé se jedná o osvětlení na hradě
Helfštýn. ZOK v minulosti usilovalo o odlesnění části hradu tak, aby byl dobře
viditelný ze všech stran. Tento proces se podařilo realizovat. Poděkoval Lesům ČR
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za vstřícnost. Nyní by bylo vhodné tuto památku osvětlit. Důvodem je také to, že
v rámci významných projektů již bylo podpořeno osvětlení hradu Bouzov. Dalšími
akcemi v oblasti kultury je projektová dokumentace na vytvoření zázemí
a zemědělského muzea v arboretu Bílá Lhota a rekonstrukce budovy Vlastivědného
muzea v Jeseníku.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/49/2012
Přítomno 49, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

26.

Různé

Ing. Tesařík: Do bodu Různé se přihlásil Mgr. PhDr. Ladislava Chvátala,
Ph.D. prorektora pro vnější vztahy Moravské vysoké školy Olomouc.
Mgr. PhDr. Ladislava Chvátala, Ph.D. prorektora pro vnější vztahy Moravské
vysoké školy Olomouc: Olomoucký kraj je jedním ze strategických partnerů
Moravské vysoké školy Olomouc (dále jen MVŠO), proto je předkládána krátká
bilanční zpráva obsahující hlavní dění na MVŠO za poslední rok. MVŠO poskytuje
bakalářské studium ve 3 studijních oborech (Podniková ekonomika a management,
Ekonomika a management ve veřejné správě a Podnikové informační systémy).
V letošním roce se nově podařilo zrealizovat zavedení dvou certifikovaných technicky
zaměřených kurzů. K dnešnímu dni má MVŠO 601 studentů a počet přihlášek pro
příští školní rok je 268. V minulém půlroce škola pokračovala v rozvoji odbornosti,
má za sebou 7 rozvojových projektů Evropského sociálního fondu, 2 vědecké
projekty Grantové agentury České republiky a 2 významné projekty OK.
V posledním roce MVŠO významně zapracovala na mezinárodním rozměru školy,
jak v rámci vzdělávacího programu Erasmus, tak i uzavřením několika bilaterálních
smluv na vzdělávací a výzkumné aktivity. V současné době má MVŠO partnery
v zemích jako je Belgie, Švýcarsko, Portugalsko a další. Specifikem školy je
propojení podnikatelského a akademického světa, intenzivní podpora a realizace
inovačních procesů v rámci OK. Škola se soustředí na vzdělávání uchazečů, kteří
jsou ihned uplatnitelní a konkurenceschopní na trhu práce. Koncem tohoto roku čeká
školu přestěhování do nové budovy, tím také dojde k rozšíření výuky a vzdělávacích
aktivit. Intenzivně je připravován další inovační projekt s inovační centrálou
západního Švýcarska. MVŠO chce reálně rozjet jeden z nástrojů na podporu malých
a středních podniků na území OK. Představitelé MVŠO věří, že svými úspěšnými
aktivitami a společenskou prospěšností splácí důvěru a investici OK a děkují za
dosavadní spolupráci a podporu.
Ing. Tesařík: Na stůl zastupitelé obdrželi na vědomí dva dopisy, kterými Krajský
úřad Olomouckého kraje reaguje na otázky občanského sdružení Oživení.
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Ing. Tesařík: Předloží k hlasování nový návrh na usnesení. V poslední době
probíhá v médiích diskuze nad funkčností využívání evropských peněž, zejména co
týče regionálního operačního programu. Sdělení v médiích a výroky některých
politiků nad regionálním fungováním v této oblasti jsou mnohdy diametrálně odlišné
od reality života. Proto navrhuje uložit Kontrolnímu výboru ZOK provést kontrolu dvou
výběrových řízení, realizovaných u akcí kde Olomoucký kraj byl příjemcem podpory
z regionálního operačního programu. Nemá rozhodně indicie, že by OK pochybil.
Nicméně provedení navržené kontroly bude dostatečnou zárukou transparentnosti
těchto procesů v OK.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Šmíd: Vznesl dotaz, zda výběr dvou kontrolovaných výběrových řízení bude
čistě na Kontrolním výboru ZOK?
Ing. Tesařík: Ano, toto je čistě v kompetenci Kontrolního výboru ZOK.
Hlasování o novém návrhu usnesení Různé - Provedení kontroly:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. ukládá Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje provedení
kontroly dvou výběrových řízení realizovaných u akcí, kde byl Olomoucký kraj
příjemcem finančních prostředků z Regionálního operačního programu Střední
Morava za období 2008-2012, a to v termínu do příštího jednání Zastupitelstva
Olomouckého kraje
O: předseda Výboru kontrolního ZOK
T: 21. 9. 2012

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/25/50/2012
Přítomno 49, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Informoval všechny přítomné o významných událostech a akcích
v následujícím období:

25. 7.
schůze Rady Olomouckého kraje

28. 8.
schůze Rady Olomouckého kraje

11. 9.
schůze Rady Olomouckého kraje

21. 9.
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

5. 10.
Slavnostní setkání členů Zastupitelstva Olomouckého
kraje u příležitosti ukončení volebního období v prostorách Klášterního
Hradiska

27. 7.
Slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku OK v obci
Radslavice

8. 9. 5. dožínky OK v Prostějově

28. 9.
3. setkání Hanáků v Tovačově
Příští zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje se bude konat 21. 9. 2012
v 10:00 hod.
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Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ve 13:25 hod.
Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 29. 6. 2012“
V Olomouci dne: 4. 7. 2012
Zapsala: Svatava Grygarová

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

…………………………………….. .
Mgr. Svatopluk Ščudlík
člen zastupitelstva kraje

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

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

……………………………………….
František Kubíček
člen zastupitelstva kraje
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