Rada Olomouckého kraje, složená ze zástupců
České strany sociálně demokratické
a Komunistické strany Čech a Moravy,
deklaruje pro volební období 2012 – 2016
na základě uzavřené Koaliční smlouvy pro Olomoucký kraj
níže uvedené programové cíle

V Olomouci 31. 1. 2013

Úvodem
Rada Olomouckého kraje předkládá veřejnosti své programové prohlášení,
se kterým jde do volebního období 2012 – 2016.
Stanovené oblasti a priority jsou průnikem volebních programů koaličních stran.
Jsme přesvědčeni, že předložené programové prohlášení odráží skutečné potřeby
občanů Olomouckého kraje. Věříme, že vzájemná spolupráce všech, kteří respektují
a sdílejí uvedené hodnoty, povede k jeho naplnění.

1.

Veřejná správa

Činnost zastupitelstva a rady kraje budeme orientovat na udržitelný rozvoj
Olomouckého kraje v souladu se zájmy občanů, podnikatelských subjektů
a neziskových organizací působících na jeho území.
Naší prioritou je:
1.

dbát na to, aby přístup zaměstnanců Olomouckého kraje zařazených do
krajského úřadu byl profesionální a vstřícný

2.

ve vyšší míře nabízet elektronickou formu komunikace jako rovnocennou
alternativu k současně využívaným administrativním postupům, a tak naplňovat
principy e-Governmentu

3.

organizovat výjezdy Rady Olomouckého kraje do území obcí s rozšířenou
působností tak, aby při jednání se zástupci místních samospráv, podnikateli,
zástupci neziskového sektoru a občany získávala krajská samospráva aktuální a
nezprostředkovanou zpětnou vazbu pro co nejlepší rozhodování o záležitostech
kraje

4.

pokračovat v pořádání každoročních konferencí pro starosty všech obcí kraje
s cílem poskytovat jim potřebné informace a usnadňovat tak orientaci
v každodenních problémech správy obcí

5.

podporovat rozšiřování rozhlasového, televizního a
zpravodajství z regionu, pokračovat ve vydávání krajských novin

6.

zkvalitňovat a trvale aktualizovat internetový portál Olomouckého kraje
rozšiřováním nabídky nových informací a uživatelských služeb s cílem usnadnit
přístup veřejnosti k informacím

7.

napomáhat upevňování vazby obyvatel ke kraji (např. popularizací
významných osobností reprezentujících kraj, důležitých událostí apod.)

8.

rozvíjet spolupráci s partnerskými zahraničními regiony a mezinárodními
organizacemi s důrazem na vzájemnou výměnu zkušeností

internetového

2.

Finance a majetek

Budeme usilovat o rozvážné a vyrovnané hospodaření Olomouckého kraje
v návaznosti na očekávané budoucí příjmy.
Naší prioritou je:
1. dodržovat vyrovnaný a stabilní rozpočet Olomouckého kraje s tím, že případné
přebytky hospodaření budou určeny na rozvojové programy a nové investice
2. další finanční zdroje (včetně případných úvěrů) směrovat pouze do skutečně
prorůstových aktivit s přednostní vazbou na projekty z evropských fondů
3. nastavit efektivní systém řízení příspěvkových organizací zejména ve vztahu
k jejich financování a hospodaření s majetkem
4. maximálně využívat evropské fondy pro realizaci rozvojových záměrů kraje
5. pokračovat ve finanční podpoře Významných projektů Olomouckého kraje
6. prosazovat v připravované novele zákona o rozpočtovém určení daní navýšení
podílu daní pro kraje na úkor příjmů státního rozpočtu
7. podporovat úspěšné podnikatelské projekty zaměřené na rozvoj kraje
8. podporovat širší spolupráci kraje s dalšími investory (společné projekty veřejného
a soukromého sektoru)
9. nadále platit za obce poplatky Ochrannému svazu autorskému za provozování
hudebních děl v obecních rozhlasech
10. zajistit plnění role kraje jako řádného hospodáře, vlastníka objektů
zdravotnických, školských, sociálních a kulturních zařízení, včetně důrazu
na energetické úspory v provozu těchto zařízení
11. připravit a realizovat záměr centrálního nákupu služeb a produktů s cílem snížit
jednotkové ceny nakupovaných komodit

3.

Vzdělávání, sport a volný čas

Vzdělanost obyvatel našeho kraje patří mezi naše největší priority. Chceme jí
věnovat maximální pozornost, neboť ovlivňuje důležité ekonomické ukazatele
a životní úroveň obyvatelstva.
Naší prioritou je:
1. vytvořit ve spolupráci se sociálními partnery stabilní síť středních škol, jejichž
vzdělávací nabídka zajistí zaměstnavatelům požadovanou pracovní sílu a lidem
práci
2. podporovat učňovské školství formou poskytování učňovských stipendií
a usilovat o zvýšení zájmu o studium technických oborů zakončených maturitní
zkouškou
3. podporovat zapojení škol do celoživotního vzdělávání, využít kapacity středních
škol pro vytvoření center celoživotního vzdělávání
4. podporovat rozvoj spolupráce mezi školami a zaměstnavateli
5. podporovat rozvoj spolupráce s vysokými školami se sídlem na území
Olomouckého kraje
6. věnovat pozornost vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a podporovat zachování sítě speciálních škol v rozsahu potřeb kraje
7. zachovat síť základních uměleckých škol bez ohledu zřizovatele a podpořit rozvoj
nabídky mimoškolních aktivit dětí a žáků
8. pokračovat v podpoře vzdělávání talentované mládeže a v udělování krajských
stipendií pro studium na zahraničních středních a vysokých školách
9. podporovat zapojení škol do evropských vzdělávacích programů
10. zajistit spolufinancování úspěšných evropských projektů krajských škol
a školských zařízení včetně mezinárodních výměnných programů dětí a mládeže
11. podporovat další modernizaci škol a školských zařízení
12. podporovat rozvoj jak výkonnostního sportu, tak i nabídky sportovních příležitostí
pro širokou veřejnost
13. pokračovat v poskytování příspěvků na podporu mládežnického, výkonnostního
i vrcholového sportu včetně Centra individuálních sportů Olomouckého kraje
a spolkových organizací
14. pokračovat v podpoře organizací poskytováním příspěvků na obnovu a rozvoj
sportovišť
15. napomáhat dobudování špičkových sportovních areálů pro pořádání vrcholných
republikových i mezinárodních akcí
16.

usilovat o postupnou modernizaci tělocvičen na malé sportovní haly a využití
školských areálů pro volnočasové aktivity občanů

17.

podpora a zajištění účasti reprezentantů Olomouckého kraje na Olympiádě
dětí a mládeže

4.

Doprava a dopravní obslužnost

Kvalitiní dopravní infrastruktura a dobře fungující doprava je jedním ze základních
předpokladů ekonomické prosperity kraje. Klademe důraz na zlepšení silniční
infrastruktury a na zajištění dopravní obslužnosti, přičemž drážní dopravu vnímáme
jako páteř veřejné dopravní struktury.
Naší prioritou jsou:
A) Priority ve veřejné osobní dopravě:
1. zajistit dopravní obslužnost kraje prostřednictvím organizátora veřejné
dopravy – Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje, dopravně racionalizovat území kraje, rozvíjet integraci veřejné osobní
dopravy s důrazem na železniční osobní dopravu jako páteřní druh veřejné
hromadné dopravy
2. transformovat
příspěvkovou
organizaci
Koordinátor
Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje na obchodní společnost
3. zajistit schválené strategické cíle veřejné dopravy, zejména stabilizaci
železniční a veřejné linkové dopravy včetně dokončení tarifní integrace
4. zajistit provoz bezkontaktní čipové karty, připravit podklady pro výběrová
řízení a zahájit veřejné soutěže na výkony ve veřejné osobní dopravě
B) Při jednání s orgány státní správy a organizacemi, zejména se zástupci
Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Státního fondu
dopravní infrastruktury, požadovat urychlení příprav, realizace a dokončení
staveb na státní silniční síti:
5. úsek dálnice D1 Říkovice – Přerov – Lipník nad Bečvou
6. rychlostní komunikace R35 Mohelnice – Staré Město v úseku na území
Olomouckého kraje
7. modernizace rychlostní silnice R 46 Olomouc – Vyškov a příprava staveb
mimoúrovňových křižovatek - MÚK Brodek u Prostějova, MÚK Držovice,
MÚK Prostějov-centrum a MÚK Olšany u Prostějova
8. silnice I/55 MÚK Přerov, Předmostí a silnice I/55 Přerov – průpich
9. silnice I/44 v úseku Mohelnice – Šumperk
Červenohorského sedla - jih a Bludov, obchvat)

(Vlachov

–

Rájec,

10. silnice I/46 Olomouc - Šternberk – včetně obchvatu města Olomouce,
tzv. východní tangenty a obchvatu města Šternberka
11. rychlostní komunikace R55 Přerov – Kokory a Olomouc – Kokory
C) Priority na krajské silniční síti v souladu s Koncepcí rozvoje silniční sítě OK:

12. podpora přípravy a realizace obchvatů sídel na silnicích II. třídy
13. zajištění rekonstrukcí a oprav páteřních silnic II. a III. třídy a mostů v majetku
kraje s využitím všech dostupných finančních prostředků na modernizaci
14. zajištění podpory obcím při opravách a výstavbě nových cyklostezek
15. naplňování programu realizace opatření pro zklidnění dopravy v průtazích
obcemi s cílem zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů, spolu se Správou
železniční dopravní cesty, s. o., a Policií ČR podporovat realizaci opatření
pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech
16. pokračování ve výstavbě okružních křižovatek pro zvýšení bezpečnosti,
například v Olomouci, Prostějově, Přerově, Lipníku nad Bečvou, Zábřehu.

5.

Zdravotnictví

Budeme usilovat o dostupnou a kvalitní zdravotní péči na území kraje a ve spolupráci
s poskytovateli a plátci zdravotní péče naplňovat potřeby pacientů.
Naší prioritou je:
1. podílet se na zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany kraje
2. usilovat o udržení optimální struktury akutní i následné lůžkové péče v krajských
nemocnicích
3. neprivatizovat žádná vlastní zdravotnická zařízení
4. zajistit další rozvoj a modernizaci odborných léčebných ústavů v Pasece
a Moravském Berouně
5. nadále zlepšovat kvalitu a dostupnost zdravotnické záchranné služby
6. investovat minimálně 100 mil. Kč ročně do rozvoje našich nemocnic a ústavů
7. pokračovat ve finanční podpoře dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků
8. podporovat Fakultní nemocnici v Olomouci v její
specializované péče a výuky zdravotnického personálu

roli

centra

vysoce

9. ve spolupráci s Českým červeným křížem podporovat a dále rozvíjet projekty
dobrovolného dárcovství krve v Olomouckém kraji

6.

Sociální péče a rodina

V sociální oblasti se zaměříme především na pomoc dětem, rodinám, seniorům
a osobám se zdravotním handicapem.
Naší prioritou je:
1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny občany
Olomouckého kraje
2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v Olomouckém kraji
a podporovat jejich sociální začleňování
3. podporovat projekt Euroklíč, (zejména zvyšováním počtu míst osazených
Eurozámkem v Olomouckém kraji)
4. zvýšit kapacity sociálních služeb pro osoby s demencí na území Olomouckého
kraje
5. informovat veřejnost o problematice bezbariérovosti v Olomouckém kraji
6. pokračovat v pilotním projektu transformace pobytových sociálních služeb
a přispívat k podpoře humanizace sociálních služeb v Olomouckém kraji
7. připravit se na převzetí odpovědnosti za dotační řízení pro poskytovatele
sociálních služeb od státu
8. spolupodílet se na aktivitách souvisejících s transformací systému péče
o ohrožené děti na území Olomouckého kraje
9. napomáhat rozvoji prorodinných aktivit
v projektu Rodinný pas a Senior pas)

v Olomouckém

kraji

(pokračovat

10. pokračovat v podpoře aktivit směřujících k prevenci dalšího zadlužování občanů
Olomouckého kraje
11. podporovat projekty prevence kriminality a podporovat další
předcházející vzniku sociálně nežádoucích jevů v Olomouckém kraji

programy

7.

Cestovní ruch

Naším hlavním cílem je intenzivnější využití turistického potenciálu Olomouckého
kraje.
Naší prioritou je:
1. propagace a prezentace turistického potenciálu kraje ve spolupráci se
sdruženími cestovního ruchu Střední Morava a Jeseníky
2. zajištění provozu a rozvoje turistického informačního portálu - rozšíření nových
aplikací včetně fungování rezervačního systému, zavedení dalších moderních
forem komunikace
3. podpora
- činnosti turistických informačních center v kraji, zlepšení jejich vybavenosti
a zkvalitnění provozu
- orientačních systémů kulturních a turistických cílů v kraji návštěvnosti

zvýšení jejich

- nadregionálních akcí cestovního ruchu
- podpora stávajících celokrajských produktů a projektů kraje (např. Olomouc
region Card)
- obnovy, údržby a úpravy turistických, cykloturistických a lyžařských běžeckých
tras
4. v rámci vyhlášených dotačních titulů kraje přispívat na modernizaci a budování
infrastruktury mající příznivý dopad na rozvoj cestovního ruchu
5. ve spolupráci se sdruženími cestovního ruchu Střední Morava a Jeseníky zřídit
centrálu cestovního ruchu coby krajského garanta rozvoje cestovního ruchu
v Olomouckém kraji
6. rozvíjet spolupráci se sousedními kraji v České republice, rozvíjet přeshraniční
styky s Opolským vojvodstvím

8.

Regionální rozvoj a podpora podnikání

Hlavním cílem budoucích vynaložených finančních prostředků do rozvoje je
vyrovnávání ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými částmi našeho
kraje a posílení pozice Olomouckého kraje v rámci celorepublikového porovnání
ekonomických ukazatelů (např. míra nezaměstnanosti, podíl na tvorbě národního
důchodu).
Naší prioritou je:
1. pomáhat vytvářet příznivé podmínky pro malé a střední podnikání
2. podporovat v kraji inovační činnost podnikatelů a vysokých škol, včetně
inovačních center, podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnologických parků
3. naplňovat regionální inovační strategii kraje
4. aktivně propagovat kraj a jeho města a obce na trhu investičních příležitostí
5. podporovat úsilí měst a obcí při vytváření podmínek pro domácí i zahraniční
investory
6. rozvíjet spolupráci se zástupci hospodářských komor, malých, středních i velkých
firem a jejich svazů, s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými pracovišti
7. důsledně využívat nástrojů regionální politiky kraje, státu a Evropské unie na
podporu rozvoje měst a obcí našeho kraje
8. podporovat obce, mikroregiony, svazky obcí a místní akční skupiny při přípravě
a realizaci jejich rozvojových záměrů
9. naplňovat a průběžně aktualizovat Program rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje, prosazovat priority Olomouckého kraje na regionální,
národní a evropské úrovni
10. úzce spolupracovat s řídícími orgány na přípravě operačních programů EU na
období 2014 – 2020 včetně tvorby potřebných strategických dokumentů
11. zajistit pravidelnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
a podpůrné dokumentace tak, aby umožňovala plynulý rozvoj území kraje ve
vztahu k hospodářskému růstu a přitom i s ohledem na udržitelný rozvoj
12. podporovat tvorbu a aktualizaci územních plánů měst a obcí
13. vytvářet podmínky pro zajištění správného využití území z hlediska vzhledu
a funkčnosti krajiny
14. realizovat energeticky úsporná opatření při správě majetku kraje, včetně
poradenství obcím a dalším subjektům v oblasti energetického managementu
15. dbát na využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie citlivých
k hodnotám krajiny
16. zastupovat zájmy všech subjektů Olomouckého kraje v institucích EU
17. pokračovat v řešení regionálního letiště Přerov

9. Životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova
Hlavním cílem této kapitoly je soustavné zlepšování kvality životního prostředí
a zemědělství při naplňování principu trvale udržitelného rozvoje.
Naší prioritou je:
1.

podpořit v rámci finančních možností kraje výstavbu
vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací obcí

a

obnovu

2.

usilovat o urychlení výstavby účinných technických a realizace přírodě blízkých
protipovodňových opatření

3.

dbát na ochranu evropsky významných lokalit na území kraje zařazených do
soustavy Natura 2000

4.

podporovat třídění odpadů za účelem recyklace

5.

podporovat vytvoření integrovaného systému nakládání s komunálními odpady
na území kraje včetně energetického využití zbytkových směsných komunálních
odpadů

6.

podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

7.

podporovat v rámci finančních možností kraje zájmové činnosti přispívající
k zachování různorodosti přírody a krajiny na území kraje (například –
včelařství, myslivost, chovatelství, zahrádkářství apod.)

8.

přispívat v rámci finančních možností kraje na hospodaření v lesích na území
kraje

9.

podporovat výrobu regionálních potravinářských produktů

10.

spolupracovat s Agrární komorou ČR

10.

Kultura a památková péče

Kulturu považujeme za významnou součást života lidské společnosti. Kulturní
dědictví vnímáme jako hmotný a duchovní poklad, o který je nutno pečovat,
rozmnožovat jej a dále předávat dalším generacím. Prostředky vložené do kultury
rozhodují o budoucím charakteru a kvalitě života každého občana.
Naší prioritou je:
1. zachovat a zlepšit podmínky pro rozvoj činností příspěvkových organizací kraje,
především zajistit modernizace stávajících expozic s ohledem na moderní
informační technologie a podporovat přeměnu knihoven v multifunkční
informační a kulturní centra, připravit projekty, které přitáhnou do těchto zařízení i
dříve pasivní občany
2. poskytovat finanční příspěvky institucím s regionální působností
3. pokračovat v propagaci a podpoře kulturních a společenských akcí pod záštitou
kraje, podporovat činnost a aktivity kulturních a společenských organizací,
sdružení a spolků, zejména zaměřené na výchovu, historii a tradice našeho kraje
4. každoročně udělovat ceny za přínos v oblasti kultury
5. přispívat dotačními programy na podporu živé kultury, na obnovu kulturních
památek a na obnovu drobné architektury místního významu
6. podporovat přeshraniční spolupráci v oblasti kultury, zejména s opolským
vojvodstvím, ale i s dalšími partnerskými regiony
7. provést opravu zámku Čechy pod Kosířem a obnovu zámeckého parku,
vytvoření nových expozic
8. podpořit publikační projekt Poklady muzeí Olomouckého kraje
9. připravit návrh na víceleté granty v oblasti kultury
10. zahájit záchranné práce renesančního paláce na hradě Helfštýn

11. Bezpečnost, ochrana zdraví a majetku občanů
Na zajištění bezpečného života občanů, ochranu jejich zdraví a majetku klademe
zásadní důraz. Integrovaný záchranný systém je zárukou, že kraj dostojí v této
oblasti svým závazkům.
Naší prioritou je:
1. prohlubovat a rozvíjet spolupráci a organizaci složek integrovaného záchranného
systému
2. zkvalitnit spolupráci s neziskovými a dobrovolnickými organizacemi, které se
podílejí na odstraňování následků mimořádných událostí nebo krizových situací,
3. podporovat obce při zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí
4. spolupracovat s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje na zvýšení
bezpečnosti občanů
5. v součinnosti s Ministerstvem obrany ČR řešit situaci dislokace vojsk, cíleně si
udržet informovanost pro včasnou a adekvátní reakci ze strany Olomouckého
kraje a minimalizovat tak negativní dopady na Olomoucký kraj
6. prosazovat realizaci preventivních opatření před povodněmi v ohrožených
oblastech kraje

