Zápis č. 1
ze zasedání Výboru pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 12. 2. 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Ing. Jaromír Czmero
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Ivana Dvořáková
PhDr. Petr Hanuška
Ing. Jiří Herinek
Mgr. Dušan Hluzín
Martin Kofroň
Ing. Jiří Krátký
Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA
Ing. Pavel Martínek
Michal Merta
Ing. Václav Šmíd
Ing. Arch Miloslav Tempír
Ing. Zdeněk Vahala
Ing. Marek Zapletal
PhDr. Jan Závěšický

Omluveni:
Ing. Kateřina Marková
RSDr. Josef Nekl

Tajemník:

Hosté:

Ing. Marta Novotná

Bc. Kateřina Jančíková
Bc. Pavel Šoltys, DiS.
Mgr. Ondřej Večeř
Garant za Radu Olomouckého kraje:
Ing. Michal Symerský
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Program:
1.

Zahájení činnosti výboru – uvítání:
Ing. Marta Novotná, vedoucí oddělení regionálního rozvoje
Bc. Vladimír Urbánek, DiS., předseda výboru

2.

Organizační záležitosti:
Jednací řád, jmenovací dekrety, dotazníky, odměny členům, cestovní náhrady atd.

3.

Vymezení působnosti Výboru pro regionální rozvoj – náplň práce Výboru, stanovení
témat pro nejbližší jednání atd.

4.

Různé

Zápis:
1. Zahájení činnosti výboru - uvítání
První jednání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále
jen Výbor) v roce 2013 zahájil úvodním slovem předseda Výboru Bc. Vladimír
Urbánek DiS. Přítomné přivítala také vedoucí oddělení regionálního rozvoje
Ing. Marta Novotná, která zastává pozici tajemnice Výboru.
2. Organizační záležitosti:
Ing. Marta Novotná představila Jednací řád, pravidla pro odměňování členů výboru,
věnovala se také cestovním náhradám a dalším organizačním záležitostem.
Následně se dohodlo, že jednání Výboru budou probíhat vždy v první pondělí
v daném měsíci od 13:00h. Se souhlasem přítomných tak byl termín příštího jednání
stanoven na pondělí 8. 4. 2013.
Předseda Výboru Bc. Vladimír Urbánek DiS. se přítomným podrobněji představil,
požádal přítomné o krátké představení a předal členům Výboru jmenovací dekrety.
3. Vymezení působnosti Výboru pro regionální rozvoj
Ing. Marta Novotná prezentovala vymezení působnosti Výboru v návaznosti na
jednotlivé agendy Odboru strategického rozvoje kraje. Z agend oddělení regionálního
rozvoje uvedla například Projekty technické pomoci při Regionálním operačním
programu Střední Morava, činnosti v oblasti přípravy Kohezní politiky 2014+,
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje atd. Dále se Ing. Novotná
věnovala činnostem v oblasti podpory podnikání, energetiky či dotačního
poradenství. Z agendy Oddělení stavebního řádu a územního plánu vyzdvihla
Zásady územního rozvoje kraje (ZÚR) a představila územní studie zpracované v roce
2012. Blížeji viz prezentace k činnostem odboru.
Ing. Marta Novotná vyzvala přítomné k aktivnímu hledání témat a na příštím jednání
Výboru doporučila věnovat se podobně přípravě na programovací období 2014 +.
Doporučila, aby na každém jednání Výboru bylo projednáno jedno nosné téma
zpracované v prezentaci. Výbor bude také pravidelně na každém jednání informován
o rozhodnutích Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje z agend odboru
strategického rozvoje a o aktuálních tématech z činnosti krajské samosprávy.
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4. Různé
Ing. Jiří Krátký navrhnul zachovat praxi výjezdních zasedání Výboru. Ing. Novotná
potvrdila, že při projednávání témat (nezaměstnanost, Česko-polská spolupráce,
koncepce a územní studie pro příhraničí atd.) může zasedání Výboru proběhnout
například na Jesenicku.
Ing. Mgr. Martin Kučera otevřel problematiku blokové výjimky v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), kterou považuje za účinný
nástroj pro rozvoj vzdělávání v kraji. Ing. Kučera dále informoval, že problematika
využívání blokových vyjímek je lépe zmapována v sousedním Zlínském kraji a
navrhnul se na téma zaměřit na některém z příštích jednání Výboru. Dle Ing. Novotné
je problematiku potřeba projednat s Komisí pro legislativu Rady Olomouckého kraje.
Předseda Výboru Bc. Vladimír Urbánek DiS vyzval k hlasování o návrhu zpracovat
problematiku využívání blokových výjimek v dotační praxi, návrh byl jednomyslně
schválen všemi přítomnými.
Ing. Arch Miloslav Tempír požádal o zpracování souhrnné informace o Zásadách
územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) a zamítavých stanovisek, která
Olomoucký kraj vydává s ohledem na pravidla ZÚR. Ing. Novotná reagovala s tím, že
podrobnému projednání tohoto tématu bude věnováno celé jedno zasedání Výboru.
V Olomouci 18. 2. 2013

Příloha:

Prezenční listina

……………………………….
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
předseda výboru
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