Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 19. listopadu 2012
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 19. listopadu 2012
v 10:00 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 55 členů zastupitelstva kraje.
Zasedání řídil do zvolení nového hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.

1.

Zahájení

Zasedání bylo zahájeno státní hymnou, ustavujícího zasedání se zúčastnilo všech
55 členů zastupitelstva.
Ing. Martin Tesařík: Úvodem vysvětlil důvod, proč byl termín zasedání stanoven až
na 19. 11. 2012. V Olomouckém kraji (OK) byly podány soudu dva návrhy na
neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování. Politické hnutí Nezávislí zastoupené
Františkem Zwyrtekem, předsedou hnutí, podalo dne 19. 10. 2012 u Krajského
soudu v Ostravě návrh na neplatnost hlasování. Soud svým rozhodnutím
z 5. 11. 2012 návrh ve všech bodech zamítl. Dále 22. 10. 2012 přijal krajský soud
návrh fyzické osoby, která se domáhala ochrany ve věcech seznamu voličů ve
smyslu § 88 z. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších
předpisů, vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK)
konaných ve dnech 12. – 13. 10. 2012, a aby jí byla zaplacena náhrada majetkové
újmy ve výši 30 – 500 tis. Kč jako odškodnění za neumožnění výkonu hlasovacího
práva. Krajský soud Ostrava rozhodl o prvních dvou bodech již 25. 10. 2012, kdy
návrh ve věci seznamu voličů pro jeho nedostatky odmítl a návrh na vyslovení
neplatnosti voleb shledal nedůvodný a jako takový ho zamítl. V poslední části, kde se
navrhovatelka domáhá zaplacení majetkové újmy, soud vyloučil tento návrh
k samostatnému projednání. Rozhodnutí krajského soudu ve věci návrhu hnutí
Nezávislých nabylo právní moci 5. 11. 2012. Zákonná lhůta pro svolání
zastupitelstva, tj. do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním
z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno, končí
zítra 20. 11. 2012. Dle zákona o krajích je povinnost zveřejnit informaci o místě, době
a navrženém programu zasedání zastupitelstva nejméně 10 dnů před jeho
zahájením na úřední desce krajského úřadu (KÚ).
Úkolem dnešního ustavujícího zasedání je dle ustanovení § 39, odst. 2
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zvolit hejtmana, zástupce hejtmana a další členy
rady. Nejdříve je však nutné, aby zastupitelé složili slib, určila se zapisovatelka
zasedání, skrutátoři, zvolili ověřovatelé zápisu, členové volební a mandátové komise
a schválil program zasedání.
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2.

Složení slibu členy Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Požádal nejstaršího člena zastupitelstva
PhDr. Oldřicha Svozila, aby předstoupil a přednesl svůj pozdrav doyena a následně
se ujal čestné funkce a pomohl se slavnostním složením slibu zastupitelů.
PhDr. Oldřich Svozil: Přednesl krátkou řeč, ve které pozdravil všechny zastupitele
a současně poděkoval bývalým členům zastupitelstva, členům výborů a komisí
a zaměstnancům KÚ. Současné složení zastupitelstva je výsledkem voleb
a projevem vůle voličů. Každá strana či seskupení měla svůj volební program
a úkolem rady i zastupitelstva nyní bude v nich najít co nejvíce shody. Požádal
zastupitele napříč politickým spektrem, aby nepřistupovali k rozhodnutím emotivně
nebo i z osobních důvodů a ctili to, že jsou odpovědni především veřejnosti OK, která
jim dala důvěru. Závěrem všem popřál mnoho zdaru do dalších jednání v celém
funkčním období.
Ing. Tesařík: Požádal PhDr. Svozila, aby přečetl slib zastupitele.
PhDr. Oldřich Svozil: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Ing. Tesařík: požádal Ing. Niče, aby postupně četl jména zastupitelů, kteří
předstoupí před předsednický stůl, vysloví slovo „slibuji“ a svým podpisem složení
slibu potvrdí. Současně bude zastupitelům předáno Osvědčení o zvolení člena ZOK.
Proběhlo složení slibu jednotlivými zastupiteli.
Ing. Tesařík: Konstatoval, že složením slibu se zastupitelé ve smyslu ustanovení
§ 33 odst. 2 zákona o krajích, ujali svých práv a povinností zastupitelů kraje.

3.

Určení zapisovatele zasedání a skrutátorů

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Určil zapisovatelku Veroniku Dresslerovou,
hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování spouští Ing. Luděk Niče, vedoucí kanceláře
hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem. Dalšími skrutátory jsou Taťána
Vyhnálková, Lucie Calábková, Svatava Grygarová a Hana Stránská.
Pro další průběh programu je důležité seznámit se s hlasovacím zařízením, které je
instalováno v tomto sále. Požádal vedoucího kanceláře hejtmana Ing. Luďka Niče,
aby zastupitele s tímto zařízením stručně seznámil.
Ing. Niče, vedoucí kanceláře hejtmana: Přednesl připravenou prezentaci, vysvětlil
způsob hlasování, přihlašování do diskuze, technické poznámky apod. Na závěr
proběhlo cvičné hlasování.
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4.

Volba ověřovatelů zápisu

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Požádal zastupitele o návrhy na ověřovatele
zápis, kteří musí být minimálně dva.
Mgr. Záleská: Za klub ODS navrhla Mgr. Jiřího Pospíšila.
Ing. Tesařík: Jako předseda klubu ČSSD navrhl Mgr. Zemánka. Žádné jiné návrhy
nebyly podány.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
ODS
Mgr. Jiří Pospíšil
ČSSD
Mgr. Jiří Zemánek
Přítomno 55, pro 55, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.

Volba členů volební a mandátové komise

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Obrátil se na jednotlivé kluby, aby navrhly své
zástupce do volební a mandátové komise.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
ČSSD
Mgr. Jiří Zemánek
KSČM
Miroslava Vlčková
Koalice pro OK
Mgr. Ivo Slavotínek
ODS
Ing. Marek Zapletal
TOP09 a STAN Blanka Kolečkářová
Přítomno 55, pro 55, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6.

Schválení programu zasedání

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Program byl součástí pozvánky na dnešní
zasedání zastupitelstva. Navržený program má 14 bodů.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.

Zahájení

2.

Složení slibu členy Zastupitelstva Olomouckého kraje

3.

Určení zapisovatele zasedání a skrutátorů

4.

Volba ověřovatelů zápisu

5.

Volba členů volební a mandátové komise

6.

Schválení programu zasedání

7.

Hlasování o počtu uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
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8.

Volba hejtmana

9.

Volba náměstků hejtmana

10.

Volba dalších členů Rady Olomouckého kraje

11.

Svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje

12.

Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

13.

Různé

14.

Závěr

Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Přítomno 55, pro 55, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

7.
Hlasování o počtu uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Zastupitelstvo musí ustanovit ve smyslu § 35
odst. 2 písm. o) zákona o krajích, počet uvolněných členů rady, jakož i funkce, pro
které budou členové zastupitelstva uvolněni, a od kterého dne. V souladu
s uzavřenou koaliční smlouvou, aby byli pro výkon své funkce uvolněni hejtman
a 6 náměstků. Z celkového počtu 11 členů rady budou 4 neuvolněni.
Vyzval zastupitele k dotazům a dalším návrhům.
MUDr. Chalánková: Konstatovala, že zrovna ve dnech, kdy si připomínáme výročí
17. 11. se k moci ve vedení tohoto kraje dostává KSČM. Je nešťastné, že se k vládě
dostává strana, která se do dnešního dne nedistancovala od činů proti vlastním
spoluobčanům v 50. letech. Tato strana se má stát součástí vládnoucí koalice a je
alarmující, že ji má být svěřen právě rezort školství a mládeže. Zastupitelé za TOP09
s tímto nesouhlasí a budou hlasovat proti všem návrhům na členy rady i na post
hejtmana. Zastupitelé za TOP09 mohou občanům kraje slíbit, že budou vykonávat
důslednou opoziční politiku.
Ing. Jurečka: Za klub zastupitelů Koalice pro OK vyjádřil postoj k následujícím
bodům programu, kdy se bude hlasovat o počtu uvolněných a neuvolněných členů
zastupitelstva, o budoucím hejtmanovi a budoucí radě a s největší pravděpodobností
budou po dnešním jednání OK spoluvládnout zástupci KSČM. V sobotu proběhlo
23. výročí od pádu totalitního komunistického režimu. Nyní se ČSSD, která volby
v našem kraji vyhrála, svobodně rozhodla uzavřít koalici s touto stranou, i když měla
možnost uzavřít koalici nekomunistickou. Upozornil, že se jedná se o varovný signál
pro celou veřejnost a reálně hrozí, že po příštích parlamentních volbách může
vzniknout podobná koalice i na celostátní úrovni. To považuje za výsměch všem
obětem komunismu, z nichž bylo 348 popraveno, 4500 odsouzených zemřelo ve
věznicích, velmi často na následky mučení, 327 zemřelo při překročení státní hranice
a 250 tisíc lidí bylo nespravedlivě odsouzeno. Zástupci KSČM se sice za některé
skutečnosti omluvili, nicméně se ke své minulosti stále hrdě hlásí. Současná politická
situace na celostátní úrovni není dobrá a nesou na ni svůj podíl viny všechny
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politické strany, které v posledních 23 letech byly do našeho parlamentu zvoleny.
Členové Koalice pro OK společně se starosty, kterou tvoří KDU-ČSL a Strana
zelených od začátku respektovali ČSSD jako vítěze voleb s jasným právem na
obsazení postu hejtmana. V rámci koaličního vyjednávání považovali za případný
kompromis koalice v radě - ČSSD, Koalice pro OK a ODS v poměru 7:2:2, který by
odpovídal volebním výsledkům. U koalice ČSSD s KSČM to nelze říct, protože
poměr v radě je 9:2 oproti mandátům, který je 19:16. Upozornil, že KSČM měla jako
svou první prioritu ve volebním programu, že bude prosazovat v souladu s výsledky
voleb poměrné zastoupení politických subjektů v krajské exekutivě i vrcholných
orgánech řízení kraje. Závěrem za Koalici pro OK prohlásil, že koalici ČSSD a KSČM
nemohou podpořit, ale v následujících čtyřech letech budou sice tvrdou, avšak
konstruktivní opozicí.
Ing. Tesařík: K vystoupení MUDr. Chalánkové a Ing. Jurečky sdělil, že práce
krajského zastupitele je prací odpovědnou, náročnou a plnou hledání řešení pro
problémy běžného dne. Je velmi lehké vykopat ideologické „příkopy“, o to složitěji se
pak hledá most pro jejich překlenutí. Vyřčená stanoviska určitě patří na ustavující
zasedání, ale ta příští by už měla být o řešení konkrétních problémů. Vyjádřil přání,
aby se při plnění úkolů a řešení problémů dařilo nacházet konsenzus napříč celým
politickým spektrem. Závěrem shrnul, že existuje pouze základní návrh o počtu
uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva v ROK, a to 7 členů uvolněných –
6 náměstků a jeden hejtman, a 4 neuvolnění. Vzhledem k tomu, že nebyl přednesen
žádný jiný návrh, zahájil hlasování k danému bodu.
Přítomno 55, pro 45, proti 4, zdrželo se 6, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

8.

Volba hejtmana

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Navrhl dle zvyklostí z předcházejících zasedání
zastupitelstva, aby personální volba členů rady proběhla veřejně prostřednictvím
hlasovacího zařízení.
Vyzval zastupitele k dotazům a dalším návrhům.
Procedurální hlasování o způsobu hlasování o volbě uvolněných a neuvolněných
členů rady – veřejně s využitím hlasovacího zařízení:
Přítomno 55, pro 53, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Požádal politické kluby o navržení kandidátů na post hejtmana OK.
Jako předseda klubu zastupitelů za ČSSD navrhl, aby hejtmanem OK byl Ing. Jiří
Rozbořil a dotázal se ho, zda z nominací souhlasí.
Ing. Rozbořil: Vyjádřil s nominací souhlas.
HLASOVÁNÍ O VOLBĚ HEJTMANA – ING. JIŘÍHO ROZBOŘILA:
Přítomno 55, pro 35, proti 12, zdrželo se 8, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5

Ing. Tesařík: Konstatoval, že hejtmanem Olomouckého kraje se stal Ing. Jiří
Rozbořil. Poblahopřál mu ke zvolení a předal mu insignie hejtmana OK.
Ing. Rozbořil: Poděkoval zastupitelům za hlasování. Sdělil, že si pečlivě prostudoval
volební programy politických stran a hnutí, které usilovaly o úspěch v krajských
volbách. Konstatoval, že v názorech, jak pokračovat ve správě a rozvoji OK se moc
neliší. Všechny obsahují prioritní zájem, aby se v kraji rozvíjely podmínky pro
veřejnou i individuální dopravu, aby střední školství připravovalo kvalitní absolventy,
aby se držely aspoň na současné úrovni služby krajských a sociálních institucí, aby
se nezanedbávala kulturní dědictví i turistický potenciál našeho regionu. Slíbil, že
nebude hejtmanem jen pro úzkou skupinu lidí, je otevřený všem názorům
a námětům, které zlepší život v kraji. Závěrem poděkoval předchozím členům ZOK
i nyní již emeritnímu hejtmanovi Ing. Tesaříkovi, za práci, kterou pro OK odvedli.

Ing. Rozbořil, jako nově zvolený hejtman Olomouckého kraje, se ujal dalšího řízení
zasedání.

9.

Volba náměstků hejtmana

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. O každém návrhu náměstka se bude hlasovat
samostatně. Navržení kandidáti musí před hlasování vyjádřit svůj souhlas
s nominací. Požádal jednotlivé kluby o návrhy jmen na pozici 1. náměstka hejtmana.
Ing. Tesařík: Informoval, že mu jako předsedovi klubu ČSSD byla svěřena úloha,
aby přednesl společný návrh kandidátky na členy rady podle uzavřené koaliční
smlouvy ČSSD a KSČM. Na pozici 1. náměstka hejtmana navrhl Mgr. Mačáka, MBA.
Mgr. Záleská: Připomněla 23. výročí skončení totalitního režimu. Sama se těchto
revolučních dní velmi aktivně účastnila. Nyní, dva dny po 17. 11. se bude hlasovat
o tom, aby KSČM byla ve vedení kraje. Jedná se o velký zlomový okamžik a netýká
se jen OK, ale celé naší společnosti. Zdůraznila, že odpovědnost za to, že se KSČM
vrací k moci má jen ČSSD. Je zarážející, že po 23 letech, kdy i jejich členové byli
komunistickou stranou perzekuováni, toto dopouštějí. Za klub ODS vyjádřila, že se
vždy vymezovali proti komunistické straně a vždy se budou vymezovat proti tomu,
aby se dostala k vládnutí. ODS bude nově vystupovat v opoziční roli, ale zhostí se jí
velmi důsledně. Budou kontrolovat všechny kroky nové krajské vlády tak, aby byly
naplňovány v souladu se zájmy občanů. Závěrem zastupitele požádala, aby ještě
zvážili podporu koaliční vládě složené z ČSSD a KSČM.
Ing. Rozbořil: Nesouhlasí, že odpovědnost leží pouze na ČSSD. Občané ČR
v demokratických volbách projevili tímto vůli proti vládě. Koaliční smlouva pouze
respektuje výsledky voleb.
Mgr. Záleská: Sdělila, že byla i jiná alternativa složení koalice. ODS komunistickou
stranu nepovažuje za stranu demokratickou.
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Ing. Rozbořil: Zopakoval, že výsledek voleb byl jednoznačný a ČSSD ho proto
respektovala. Konstatoval, že nebyl předložen jiný návrh na pozici 1. náměstka
hejtmana, proto požádal Mgr. Mačáka, MBA o projevení souhlasu s nominací.
Mgr. Mačák, MBA: Vyjádřil s nominací souhlas.
HLASOVÁNÍ O VOLBĚ 1. NÁMĚSTKA HEJTMANA – MGR. ALOISE
MAČÁKA, MBA:
Přítomno 55, pro 35, proti 12, zdrželo se 8, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

Ing. Rozbořil: Konstatoval, že 1. náměstkem hejtmana byl zvolen Mgr. Alois Mačák,
MBA, kterému poblahopřál ke zvolení. Poprosil zástupce jednotlivých politických
stran, aby přednesli své návrhy na pozici 2. náměstka hejtmana.
Ing. Tesařík: Na základě dohody koaličních partnerů navrhl na pozici 2. náměstka
hejtmana Ing. Michala Symerského.
Ing. Michal Symerský: Vyjádřil souhlas s nominací.
HLASOVÁNÍ O VOLBĚ 2. NÁMĚSTKA HEJTMANA – ING. MICHALA
SYMERSKÉHO:
Přítomno 55, pro 35, proti 20, zdrželo se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

Ing. Rozbořil: Konstatoval, že 2. náměstkem hejtmana byl zvolen Ing. Michal
Symerský, kterému poblahopřál ke zvolení. Poprosil zástupce jednotlivých politických
stran, aby přednesli své návrhy na pozici dalšího náměstka hejtmana.
Ing. Tesařík: Na základě dohody koaličních partnerů navrhl na pozici dalšího
náměstka hejtmana MUDr. Michaela Fischera.
MUDr. Michael Fischer: Vyjádřil souhlas s nominací.
HLASOVÁNÍ O VOLBĚ NÁMĚSTKA HEJTMANA – MUDR. MICHAELA
FISCHERA:
Přítomno 55, pro 35, proti 12, zdrželo se 8, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Ing. Rozbořil: Konstatoval, že dalším náměstkem hejtmana byl zvolen
MUDr. Michael Fischer, kterému poblahopřál ke zvolení. Poprosil zástupce
jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na pozici dalšího náměstka
hejtmana.
Ing. Tesařík: Na základě dohody koaličních partnerů navrhl na pozici dalšího
náměstka hejtmana Mgr. Radovana Rašťáka.
Mgr. Radovan Rašťák: Vyjádřil souhlas s nominací.

7

HLASOVÁNÍ O VOLBĚ NÁMĚSTKA HEJTMANA – MGR. RADOVANA RAŠŤÁKA:
Přítomno 55, pro 35, proti 12, zdrželo se 8, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

Ing. Rozbořil: Konstatoval, že dalším náměstkem hejtmana byl zvolen
Mgr. Radovan Rašťák, kterému poblahopřál ke zvolení. Poprosil zástupce
jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na pozici dalšího náměstka
hejtmana.
Ing. Tesařík: Na základě dohody koaličních partnerů navrhl na pozici dalšího
náměstka hejtmana Mgr. Yvonu Kubjátovou.
Mgr. Yvona Kubjátová: Vyjádřila souhlas s nominací.
HLASOVÁNÍ O VOLBĚ NÁMĚSTKYNĚ HEJTMANA – MGR. YVONY
KUBJÁTOVÉ:
Přítomno 55, pro 35, proti 12, zdrželo se 8, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

Ing. Rozbořil: Konstatoval, že dalším náměstkem hejtmana byla zvolena
Mgr. Yvona Kubjátová, které poblahopřál ke zvolení. Poprosil zástupce jednotlivých
politických stran, aby přednesli své návrhy na pozici dalšího náměstka hejtmana.
Ing. Tesařík: Na základě dohody koaličních partnerů navrhl na pozici dalšího
náměstka hejtmana Ing. Zdeňka Švece.
Ing. Zdeněk Švec: Vyjádřil souhlas s nominací.
HLASOVÁNÍ O VOLBĚ NÁMĚSTKA HEJTMANA – ING. ZDENĚKA ŠVECE:
Přítomno 55, pro 35, proti 20, zdrželo se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Ing. Rozbořil: Konstatoval, že posledním náměstkem hejtmana byl zvolen
Ing. Zdeněk Švec, kterému poblahopřál ke zvolení.

10.

Volba dalších členů Rady Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Informoval, že k 1. 1. 2012 měl OK
638 tis. obyvatel, ROK tedy bude mít 11 členů. Po zvolení hejtmana a 6 náměstků
zbývá zvolit neuvolněné členy rady. O každém návrhu na člena rady se bude
hlasovat samostatně. Požádal jednotlivé kluby o návrhy kandidátů na pozici
neuvolněného člena rady.
Ing. Tesařík: Na základě dohody koaličních partnerů navrhl na pozici neuvolněného
člena rady Ivanu Dvořákovou.
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Ivana Dvořáková: Vyjádřila souhlas s nominací.
HLASOVÁNÍ O VOLBĚ NEUVOLNĚNÉ ČLENKY RADY – IVANY DVOŘÁKOVÉ:
Přítomno 55, pro 35, proti 12, zdrželo se 8, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

Ing. Rozbořil: Konstatoval, že neuvolněnou členkou rady byla zvolena Ivana
Dvořáková, které poblahopřál ke zvolení. Poprosil zástupce jednotlivých politických
stran, aby přednesli své návrhy na pozici dalšího neuvolněného člena rady.
Ing. Tesařík: Na základě dohody koaličních partnerů navrhl na pozici neuvolněného
člena rady Ing. Pavla Martínka.
Ing. Pavel Martínek: Vyjádřil souhlas s nominací.
HLASOVÁNÍ O VOLBĚ NEUVOLNĚNÉHO ČLENA RADY – ING. PAVLA
MARTÍNKA:
Přítomno 55, pro 34, proti 11, zdrželo se 8, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

Ing. Rozbořil: Konstatoval, že neuvolněným členem rady byl zvolen Ing. Pavel
Martínek, kterému poblahopřál ke zvolení. Poprosil zástupce jednotlivých politických
stran, aby přednesli své návrhy na pozici dalšího neuvolněného člena rady.
Ing. Tesařík: Na základě dohody koaličních partnerů navrhl na pozici neuvolněného
člena rady Mgr. Evu Pavličíkovou.
Mgr. Eva Pavličíková: Vyjádřila souhlas s nominací.
HLASOVÁNÍ O VOLBĚ NEUVOLNĚNÉ ČLENKY RADY – MGR.
PAVLIČÍKOVÉ:
Přítomno 55, pro 35, proti 11, zdrželo se 9, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

EVY

Ing. Rozbořil: Konstatoval, že neuvolněnou členkou rady byla zvolena Mgr. Eva
Pavličíková, které poblahopřál ke zvolení. Poprosil zástupce jednotlivých politických
stran, aby přednesli své návrhy na pozici posledního neuvolněného člena rady.
Ing. Tesařík: Na základě dohody koaličních partnerů navrhl na pozici neuvolněného
člena rady Bc. Pavla Šoltyse, DiS.
Bc. Pavel Šoltys, DiS.: Vyjádřil souhlas s nominací.
HLASOVÁNÍ O VOLBĚ NEUVOLNĚNÉHO ČLENA RADY – BC. PAVLA
ŠOLTYSE, DIS.:
Přítomno 55, pro 34, proti 12, zdrželo se 9, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
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Ing. Rozbořil: Konstatoval, že posledním neuvolněným členem rady byl zvolen
Bc. Pavel Šoltys, DiS, kterému poblahopřál ke zvolení.

RSDr. Černý: Úvodem poblahopřál hejtmanovi a náměstkům a dalším členům rady
k jejich zvolení. Za klub KSČM sdělil, že budou dělat, co bude v jejich silách, aby
přesvědčili všechny spoluobčany, že si důvěru, kterou obdrželi, zaslouží.
K předchozím vystoupením uvedl, že informace, které zde padly, nejsou zcela
přesné. Již v roce 1990 na sjezdu KSČM a od té doby nepočítaně se všichni vedoucí
představitelé KSČM omluvili svým občanům za všechno, co bylo napácháno v
uplynulých desetiletích. Sám tuto omluvu deklaroval nejen osobně při styku s voliči,
ale i prostřednictvím médií. Na dnešním zasedání opět vyjádřil omluvu za všechno,
co bylo učiněno v rozporu se zákony a zákonností, za všechna příkoří, která byla
v uplynulých desetiletích našim spoluobčanům spáchána. Vzpomněl své vystoupení
před 4 lety na ustavujícím zasedání minulého zastupitelstva, kdy si kladl otázku,
jakou míru na výsledku tehdejších voleb měla celospolečenská situace. Ve hře byla
témata jako poplatky, privatizace některých zdravotnických zařízení a celá řada
dalších věcí, které překračovaly rámec kraje. Obdobná situace je dnes, těžko lze
odhadnout co všechno a jaký vliv celostátních témat měl na výsledky krajských voleb
v roce 2012. Politologové se shodují, že vliv byl velký. Připomněl některé přehmaty
dnešní vládní koalice na úrovni poslanecké sněmovny a senátu. Vyjádřil nesouhlas
s tvrzením, že KSČM nejsou demokraté. Prohlásil, že budou určitě velkorysejší než
koalice v minulém volebním období a připomněl minulé složení orgánů zastupitelstva
i rady. Ubezpečil všechny, že zastupitelé za KSČM nebudou zastávat jakékoliv
funkce, které by nebyly nejprospěšnější pro drtivou většinu spoluobčanů OK. Budou
se snažit, co bude v jejich silách, aby se občanům OK zde žilo ještě lépe než dosud.
To by však měl být cíl všech bez ohledu na ideologické a politické rozdíly v postojích
jednotlivých stran. Závěrem vyjádřil názor, že společnou snahou lze těchto cílů
dosáhnout.

11.

Svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Paragraf 64 zákona o krajích hovoří o tom, že
zastupitelstvo může zvolit více náměstků hejtmana a svěřit jim některé úkoly. Jedná
se o kompetence, které budou mít v gesci jednotliví náměstci. Navrhl svěřit členům
ROK v následujících oblastech:
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman - oblast krizového řízení, vnějších vztahů, cestovního
ruchu, investic a evropských projektů, financí;
Mgr. Alois Mačák, MBA, 1. náměstek hejtmana – oblast dopravy, silničního
hospodářství;
Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana – oblast regionálního rozvoje,
územního plánování, životního prostředí a zemědělství, majetku;
MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana – oblast zdravotnictví;
Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana – oblast kultury, péče o památky,
tělovýchovy, sportu, volného času;
Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana – oblast sociálních věcí;
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Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana – oblast školství.
Vyzval zastupitele k dotazům a dalším případným návrhům. K projednávanému
tématu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Přítomno 55, pro 35, proti 17, zdrželo se 3, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
K bodům 6 – 11 programu zastupitelstvo schválilo usnesení č. UZ/1/1/2012.

12.

Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Informoval, že Výbor Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava (VRR) má 16 členů, 8 za OK a 8 za Zlínský kraj.
Zástupci jsou pouze z řad členů zastupitelstva. Sdělil, že obdržel návrhy za ODS
a Koalici pro OK. Návrh zástupců vychází z koaliční dohody a z návrhů jednotlivých
politických stran. Přečetl navržené zástupce do VRR za OK:
- Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
- Bc. Pavel Šoltys, DiS., člen ROK
- Ing. Marie Fomiczewová, členka ZOK
- RNDr. Alena Rašková, členka ZOK
- Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana
- Ing. Zdenka Szukalská, členka ZOK
- Mgr. Jiří Pospíšil, člen ZOK (za ODS)
- Ing. Marian Jurečka, člen ZOK (za Koalici pro OK).
Vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Brázda: Za TOP09 a STAN navrhl prof. Ing. Dr. Šarapatku, CSc.
Ing. Rozbořil: Vzhledem k tomu, že VRR má 8 členů a nyní existuje 9 návrhů, navrhl
hlasovat o jednotlivých jménech, a to v pořadí od posledního navrženého.
Hlasování o zvolení člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava – prof. Ing. Dr. Bořivoje Šarapatky, CSc.:
Přítomno 55, pro 18, proti 21, zdrželo se 16, nehlasovali 0. Návrh nebyl přijat.
Hlasování o zvolení člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava – Ing. Mariana Jurečky:
Přítomno 55, pro 52, proti 1, zdrželo se 2, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Hlasování o zvolení člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava – Mgr. Jiřího Pospíšila:
Přítomno 55, pro 49, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
prof. Dr. Ing. Šarapatka, CSc.: Za klub TOP09 navrhl, že nyní je již možné zbývající
jména odhlasovat en bloc. Byl kolegy navržen z důvodu, že má s evropskými
projekty mnoho zkušeností, např. zastupoval ČR v rámcovém projektu EU jako
delegát programového výboru Rámcového programu EU a v řadě jiných projektů.
Výsledek je již jasný, proto by se proces hlasování mohl urychlit.
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Ing. Rozbořil: Pokud by se chtěli zastupitelé vyjádřit k jednotlivým jménům, je
vhodnější pokračovat v hlasování o každém z nich samostatně.
Hlasování o zvolení člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava – Ing. Zdenky Szukalské:
Přítomno 55, pro 35, proti 18, zdrželo se 2, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Hlasování o zvolení člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava – Ing. Michala Symerského:
Přítomno 55, pro 35, proti 17, zdrželo se 3, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Hlasování o zvolení člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava – RNDr. Aleny Raškové:
Přítomno 55, pro 43, proti 4, zdrželo se 8, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Hlasování o zvolení člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava – Ing. Marie Fomiczewové:
Přítomno 55, pro 44, proti 2, zdrželo se 9, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Hlasování o zvolení člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava – Bc. Pavla Šoltyse, DiS.:
Přítomno 55, pro 44, proti 3, zdrželo se 8, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Hlasování o zvolení člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava – Ing. Jiřího Rozbořila:
Přítomno 55, pro 45, proti 3, zdrželo se 7, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo schválilo doplněné usnesení UZ/1/2/2008
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. zvolilo
Ing. Jiřího Rozbořila,
Bc. Pavla Šoltyse, DiS.,
Ing. Marii Fomiczewovou,
RNDr. Alenu Raškovou,
Ing. Michala Symerského,
Ing. Zdenku Szukalskou,
Mgr. Jiřího Pospíšila,
Ing. Mariana Jurečku
členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava dle důvodové
zprávy

13.

Různé

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil a vyzval zastupitele k dotazům.
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Bc. Ing. Kolář, ředitel úřadu: Úvodem pogratuloval zastupitelům ke zvolení do
funkcí. Pro svá rozhodování budou zastupitelé v následujících 4 letech potřebovat
aktuální podklady, které jsou na odpovídající odborné úrovni a pro svoji práci budou
potřebovat adekvátní servis. To vše bude poskytovat jeden ze zákonných orgánů
OK, krajský úřad. Jedná se o nemalou instituci s více než 80 % vysokoškolsky
vzdělaných lidí. Představil zastupitelům jmenovitě jednotlivé vedoucí odborů. Ujistil
je, že krajský úřad, jako výkonný orgán kraje, je připraven prostřednictvím svých lidí
ke spolupráci se všemi zastupiteli. Je si vědom odpovědnosti při přípravě všech
relevantních podkladů pro rozhodování a při realizaci stanovených úkolů. KÚ
spolupracoval v uplynulé době s řadou poradenských firem ať už na různých
projektech nebo v rámci spolupráce na analýzách procesu popřípadě v oblasti
personálního rozvoje. Při porovnání s odpovídajícími institucemi veřejnosprávními,
krajskými úřady, magistráty, městskými úřady, KÚOK disponuje poměrně
nadstandardní schopností týmové spolupráce, kterou je dobré také využít. Těší se na
budoucí spolupráci a věří, že společné úsilí napomůže rozvoji OK a současně
naplnění všech jeho klíčových funkcí. Na závěr poděkoval za pozornost a popřál
všem, kteří se budou podílet na rozvoji kraje vše nejlepší v následujících 4 letech.
Ing. Rozbořil: Na závěr vyjádřil přání, aby koalice a opozice, která zde bude vedle
sebe v lavicích sedět další 4 roky, jednala bez „podpásovek“ a bez nějakých velkých
problémů. Avizoval další zasedání zastupitelstva, které proběhne 21. 12. 2012. Na
programu bude mimo jiné schvalování návrhu rozpočtu pro rok 2013. Písemná
pozvánka bude všem zastupitelům v předstihu zaslána.
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Ing. Jiří Rozbořil ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ve 12:10 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 19. 11. 2012“ a přehled jmenovitého hlasování
o jednotlivých usneseních.

V Olomouci dne: 26. 11. 2012
Zapsala: Veronika Dresslerová

……………………………….
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje
Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Mgr. Jiří Pospíšil
člen zastupitelstva

……………………………………….
Mgr. Jiří Zemánek
člen zastupitelstva
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