Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 21. prosince 2012
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 21. 12. 2012
v 10:00 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 54 členů zastupitelstva kraje,
1 členka byla nepřítomna.
Z účasti na zasedání byla omluvena: Mgr. Kubjátová
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Rozbořil.

1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Rozbořil zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Svatavu
Grygarovou a osobu zodpovědnou za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení
Ing. Ničeho, vedoucího odboru kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním
skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
ČSSD
Mgr. Jiří Zemánek
KSČM
Ing. Miroslav Marek
Koalice pro OK
RNDr. Ladislav Šnevajs
ODS
Kamil Zápeca
TOP09 a STAN Blanka Kolečkářová
Přítomno 54, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
ČSSD
PaedDr. Karel Crhonek
KSČM
Miroslava Vlčková
Koalice pro OK
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
ODS
Ing. Stanislav Orság
TOP09 a STAN Mgr. Radek Brázda
Přítomno 54, pro 54, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání ustavujícího Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne
19. 11. 2012 nebyly vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem
Zastupitelstva Olomouckého kraje se tedy zápis považuje za schválený.
Na posledním zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 19. 11. 2012 nebyly
vzneseny žádné dotazy členů zastupitelstva.

Ing. Rozbořil 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
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Aktuální program je předložen na stůl.
Je doplněn o body, které byly projednány na Radě Olomouckého kraje dne
19. 12. 2012 a proto již nemohly být zastupitelům doručeny. Tyto materiály jsou
předkládány na stůl. Jedná se především o rozpočtové změny, týkající se finanční
prostředků, které obdržel kraj ze státního rozpočtu k dalšímu přerozdělení.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.
2.
3.
4.1.
5.1.
5.1.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
7.
8.
9.
10.
11.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

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
Globální granty Olomouckého kraje II v rámci OP VK – dodatky ke smlouvám
Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny
Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny – DODATEK materiál bude předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2012
Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - účelové dotace ze státního rozpočtu
obcím Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - dotace z Ministerstva práce a sociálních
věcí na poskytování sociálních služeb
Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - Významné projekty Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - žádost obce Bílá Voda - materiál bude
předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - návrh rozpočtu
Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - odměny za výkon funkce členům
Zastupitelstva Olomouckého kraje - materiál bude předložen na stůl
Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření
Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje
Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření
Nové Zámky - poskytovateli sociálních služeb, příspěvkové organizaci
Olomouckého kraje
Dodatek č. 10 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace
Zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou v roce
2013 v Olomouckém kraji
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v roce 2013
v Olomouckém kraji
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
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12.5.
12.6.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku
Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce
2013
Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2013
Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2012
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
Revokace části usnesení č. UZ/24/34/2012 Poskytnutí dotace z Fondu na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje
Poskytnutí finančního příspěvku obci Červenka
Příspěvkový program „Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit
zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013“
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
Informace o aktuálním dění v zajištění akutní lůžkové péče v Jeseníku materiál bude předložen na stůl
Program obnovy venkova 2013
Žádosti Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava – Sdružení
cestovního ruchu o poskytnutí půjčky a příspěvku na marketingové projekty
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje na rok 2013
Revokace části usnesení č. UZ/26/53/2012 – Rozdělení rezervy krizového
řízení ve prospěch složek Integrovaného záchranného systému Olomouckého
kraje v roce 2012
Návrh na zřízení a personální obsazení Výborů Zastupitelstva Olomouckého
kraje pro funkční období 2012 – 2016 - materiál bude předložen na stůl
Různé
Závěr

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/1/2012
Přítomno 54, pro 54, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

2.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/2/2012
Přítomno 54, pro 54, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
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3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/3/2012
Přítomno 54, pro 54, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

4.1. Globální granty Olomouckého kraje II v rámci OP VK – dodatky
ke smlouvám
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/4/2012
Přítomno 54, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Jedná se o rozpočtové změny v rámci školství
a dotačních titulů, které se týkají finančních prostředků ze státního rozpočtu určených
k dalšímu přerozdělení. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/5/2012
Přítomno 54, pro 54, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny - DODATEK
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/6/2012
Přítomno 54, pro 53, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

5.2.

Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2012

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Požádal Ing. Juřenu, vedoucího ekonomického
odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje, o krátký komentář.
Ing. Juřena: Jedná se o informativní materiál. Saldo vlastních příjmů a výdajů
k 31. 10. 2012 činí zhruba 1 miliardu Kč. Saldo příjmů a výdajů celkem, tj. včetně
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dotací ze státního rozpočtu, je cca 2 miliardy Kč. Dotace ovšem budou dále
přerozdělovány na jednotlivé příspěvkové organizace (dále jen PO). Jedná se tedy
opravdu pouze o okamžitý stav k 31. 10. 2012. Důležitější informací je plnění
daňových příjmů. Daňové příjmy se k 31. 12. 2012 splnili na 91,5 %. Výpadek
je 32 milionů Kč. Jedná se o solidní výsledek. Z tohoto pohledu byl rozpočet
sestaven střízlivě a seriózně.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/7/2012
Přítomno 54, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

5.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Požádal Ing. Juřenu o krátký komentář.
Ing. Juřena: Jedná se o informaci zastupitelům, jaké dotace plynou do obcí
Olomouckého kraje přes rozpočet Olomouckého kraje.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/8/2012
Přítomno 54, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

5.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Požádal Ing. Juřenu o krátký komentář.
Ing. Juřena: Informoval zastupitele o vývoji dotací na sociální služby ze státního
rozpočtu. V roce 2011 obdržely příspěvkové organizace Olomouckého kraje
v sociální oblasti dotace ve výši 302 mil. Kč. V roce 2012 to bylo již jen 261 mil. Kč.
Jde o značný pokles. Naproti tomu nestátní neziskové organizace získali v roce 2011
dotace ve výši 112 mil. Kč a letos 144 mil. Kč. V této oblasti se tedy jedná naopak
o nárůst 32 mil. Kč.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/9/2012
Přítomno 54, pro 54, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
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5.5. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2012

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Požádal Ing. Juřenu o krátký komentář.
Ing. Juřena: Na významné projekty bylo letos celkem schváleno 56 mil. Kč. Bylo
schváleno 134 projektů ve výši 52,5 mil. Kč. V rámci úsporných opatření převedla
Rada Olomouckého kraje zůstatek ve výši cca 3,5 mil. Kč do rezervy Olomouckého
kraje.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/10/2012
Přítomno 54, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

5.6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - žádost obce Bílá Voda

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Materiál byl předložen na stůl. Jedná se
o prodloužení splatnosti půjčky obce Bílá Voda. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/11/2012
Přítomno 54, pro 54, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - návrh rozpočtu

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Předkládaný rozpočet je vyrovnaný, více méně
konsolidační. Optimalizovaly se výdaje v závislosti na předpokládaných příjmech,
v souvislosti s předpokládanou stagnací daňových příjmů. Rozpočet je navrhován
také v závislosti na novém rozpočtovém určení daní. Přílohou materiálu je nové
rozpočtového určení daní pro obce platné od 1. 1. 2013 a jeho důsledky
pro Olomoucký kraj. Zohledňuje dotace ze státního rozpočtu na provoz krajských
sociálních příspěvkových organizací. V roce 2007 byla dotace do této oblasti zhruba
401 mil. Kč. V roce 2012 pouze 261 mil. Kč. Jde tedy o velice významný pokles.
Zadluženost a dluhová služba je v tomto materiálu také zohledněna, například
na výši nových investic, které by mohl kraj realizovat. V tomto rozpočtu jsou investice
v řádu zhruba 520 mil. Kč. Jsou to investice, které jsou již rozpracované. Zatím
nejsou navržené nové investice. Začátkem roku 2013 bude vytvořen registr priorit
v oblasti nových investic. Pro jejich realizaci bude důležitá výše přebytku
hospodaření za rok 2012, rozpočtové určení daní a daňová politika státu vůbec.
Předkládaný rozpočet je konsolidační, střízlivý. Dluh činí zhruba 4 miliardy Kč, tvoří
asi 3 – 8 % rozpočtu. Podle nařízení vlády zadlužení může být až 30 %. V tomto
rozpočtu se nepočítá s dalšími úvěry. Současné úvěry má kraj u Evropské investiční
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banky za velice výhodný úrok, dluhová služba je naprosto čitelná a zatěžuje rozpočet
Olomouckého kraje částkou zhruba 257 mil. Kč ročně. Co se týče oblasti výdajů,
jejich významná část jde především do dopravní obslužnosti. V této oblasti nedošlo
k žádným škrtům ani zásadním změnám. Došlo k nárůstu ve výdajích na provoz
sociálních příspěvkových organizací. V oblastech, které jsou prioritní – doprava,
sociální služby, školství a zdravotnictví – k žádným výrazným turbulencím nedošlo.
Tyto služby budou zachovány ve stejném rozsahu jako v roce 2012. Bude
vyžadováno po příspěvkových organizacích, aby se chovali stejně racionálně
a konsolidačně jako Olomoucký kraj. Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Jurečka: Ocenil rozpočet, který Rada Olomouckého kraje předložila. Nicméně
chce přednést dva návrhy na změnu alokací finančních prostředků.
 První se týká Programu obnovy venkova (dále jen POV). Tento program je hojně
využíván obcemi Olomouckého kraje a dobře funguje v Olomouckém kraji.
Alokace 22 mil. Kč, která je v materiálu navrhována, činí jen 37% částky oproti
roku 2012. Za poslední 4 roky částka na POV nebyla nižší jak 40 mil. Kč.
Předkládá návrh, aby částka na POV byla navýšena na 30 mil. Kč.
 Druhá navrhovaná změna alokace se týká sociální oblasti, konkrétně podpory
terénních a sociálních služeb. V materiálu je navrhovaná částka 3 mil. Kč.
Navrhuje její zvýšení na 5 mil. Kč.
Finanční prostředky pro navýšení dvou zmíněných oblastí navrhuje přesunout
z oblasti výdajů – provozní výdaje odborů (kanceláří).
Ing. Rozbořil: Na rozdíl od jiných krajů, které POV úplně zrušily v návaznosti
na rozpočtové určení daní obcí, byla u nás na POV ponechána základní částka
20 mil. Kč s tím, že při řešení otázky použití přebytku hospodaření a na základě
vývoje rozpočtového určení daní bude tato problematika během roku znovu
otevřena. Co se týče oblasti sociálních a terénních služeb, v této oblasti nebylo
vůbec škrtáno. Částka je stejná jako poslední tři roky. Navyšovat tyto služby
za situace, kdy nestátní neziskové organizace dostanou od státu o 32 mil. Kč více
a kraj o 42 mil. Kč méně, by bylo nadstandartní.
RNDr. Kosatík: Vznesl tři připomínky k předkládanému materiálu:
1. K rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje – § 3299 Neinvestiční příspěvek
Regionální agentuře pro rozvoj Střední Moravy (dále jen RARSM). Při prvním
jednání o rozpočtu, které probíhalo po volbách, bylo jasně řečeno, že požadavek
RARSM je 2 mil. Kč. V komentáři na str. 40 předloženého materiálu je uvedeno,
že RARSM požádala o příspěvek ve výši 1,5 mil. Kč, jedná se o chybu?
2. K rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje - § 3639 – Program obnovy
venkova (dále jen POV). Již při prvních jednáních o výši částky určené pro POV,
která je v současné chvíli 22,5 mil Kč, bylo přislíbeno Ing. Rozbořilem, že se
k tomuto tématu Rada Olomouckého kraje a Zastupitelstvo Olomouckého kraje
(dále jen ROK a ZOK) vrátí při projednávání přebytku hospodaření Olomouckého
kraje za rok 2012.
3. K návrhu na usnesení – bod 3b) citoval „Zastupitelstvo Olomouckého kraje
zmocňuje Radu Olomouckého kraje k rozpočtovým změnám v oblasti dotačních
titulů Olomouckého kraje, a to mezi jednotlivými dotačními tituly a v případech kdy
dochází ke snížení či zvýšení jednotlivých dotačních titulů“. Toto usnesení
v předchozích letech nebylo součástí schvalování rozpočtu. Hrozí, že po jeho
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schválení ROK může dotační tituly oproti schválenému návrhu úplně změnit.
Z toho důvodu navrhuje vypustit tento bod usnesení.
Ing. Rozbořil:
K připomínce č. 1: Omluvil se za chybu, ke které došlo. RARSM opravdu požadovala
příspěvek ve výši 2 mil. Kč.
K připomínce č. 2: Veřejně deklaruje, že problematika POV bude znovu řešena
v návaznosti na projednávání přebytku hospodaření Olomouckého kraje
a samozřejmě také v návaznosti na výnosy z rozpočtového určení daní obcím.
K připomínce č. 3: Souhlasí s vypuštěním bodu 3b) návrhu na usnesení. Materiál
přesně popisuje částky u jednotlivých titulů, které bude dnes ZOK schvalovat.
Případné změny by tedy mělo znovu schvalovat ZOK.
Na základě diskuze byla provedena změna v DZ:



DZ, str. 7
Na konec DZ vložena věta:
„Na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 21. 12. 2012 byla
upravena Příloha č. 3a).“



Příloha č. 3a), str. 40
§ 3299, seskupení pol. 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
Žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 1,5 2 mil. Kč na zajištění přípravy rozvojových
projektů obcí a kraje za zvýhodněných podmínek.
RNDr. Kosatík: Požádal, aby se k tématu POV zastupitelstvo vrátilo nejpozději
na ZOK dne 26. 4. 2012, kdy už bude znám přebytek hospodaření a bude rovněž
jasné, jak se vyvinulo 1. čtvrtletí 2013 z hlediska daňových příjmů.
Ing. Rozbořil: Prvotní informace k POV bude podána v tomto termínu.
MUDr. Chalánková: Přednesla stanoviska klubu TOP 09 a STAN. Doporučuje
za klub navýšit částku na POV na 30 mil. Kč. V oblasti poskytování sociálních služeb
je potřeba vytvářet rovné podmínky pro všechny poskytovatele sociálních služeb.
Tato oblast je velice složitá. Proběhlo jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, kde zazněl požadavek ze strany krajů
na navýšení statní dotace z 6,1 miliardy Kč na 8 miliard Kč. Pokud se budou daňové
příjmy vyvíjet dobře, je možné o navýšení ze strany státu jednat. Doporučuje za klub
TOP 09 a STAN navýšit částku na terénní a sociální služby na 5 mil. Kč. Dále klub
TOP 09 a STAN považuje za zásadní vypuštění bodu 3b) usnesení.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc: Uvedl srovnání alokace finančních prostředků
na POV u jednotlivých krajů. U dvou krajů došlo ke zvýšení částky určené pro POV.
Pouze u tří krajů došlo ke snížení částky na POV pod 30 % částky minulého roku.
V našem kraji se jedná o snížení o 37 %. Přiklání se k názoru Ing. Jurečky a žádá
o navýšení částky na POV na 30 mil. Kč.
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Ing. Žmolík: Vyjádřil se k oblasti cestovního ruchu. V návrhu rozpočtu je počítáno
s členským příspěvkem pro Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu ve výši 2 mil. Kč.
Poděkoval za podporu Olomouckého kraje. Existuje oblast, která však podporu
nemá. Jedná se o údržbu lyžařských běžeckých tras. Olomoucký kraj na jejich
údržbu poskytuje každoročně cca 500 tis. Kč. Tato částka tvoří 1/5 skutečně
vynaložených nákladů. Je to 5x méně než poskytuje kraj Moravskoslezský.
Dofinancování se děje prostřednictvím Mikroregionu Jesenicko, města Šumperk,
obce Loučná nad Desnou a dalších. Potřebná částka pro údržbu lyžařských
běžeckých tras je cca 3 mil. Kč. Mikroregion Jesenicko se písemně obrátil
na hejtmana Olomouckého kraje s žádostí o navýšení příspěvku na údržbu
lyžařských a běžeckých stop na cca 700 tis. Kč a přičlenění tohoto příspěvek
k základnímu členskému příspěvku. Ročně tyto tratě využije cca 78 tisíc běžkařů,
kteří utratí ve službách cca 18 mil. Kč. Pro tuto oblast, která trpí výraznou
nezaměstnaností, je cestovní ruch jednou z nejvýznamnějších oblastí a má pro život
obyvatel zásadní význam. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (dále jen J-SCR)
na začátku roku 2013 znovu zašle žádost o navýšení částky na údržbu běžeckých
tras. Požádal hejtmana Olomouckého kraje a členy Výboru finančního Zastupitelstva
Olomouckého kraje o shovívavost.
Ing. Rozbořil: Údržba běžeckých tras na Jesenicku zaslouží zvýšenou pozornost.
Rozdíl mezi Moravskoslezským a Olomouckým krajem je v tom, že Olomoucký kraj
vlastní rolby, které bezplatně pronajímá J-SCR. Vzhledem ke krátkému působení
ve funkci hejtmana Olomouckého kraje bude požadovat rozbor financování sdružení.
Dotací a ostatních finančních toků do sdružení je více, je nutné mít přesný přehled
o tom, jak je sdružení financováno, než bude rozhodnuto o navýšení jakýchkoliv
příspěvků.
Ing. Tesařík: Vnímá argumentaci předchozích diskutujících pro navýšení částek
na POV a sociální služby. Zároveň však musí upozornit, že rozpočet Olomouckého
kraje je bytostně navázán na státní rozpočet a zákony, které jsou schvalovány
v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Vládní koalice schválila
přes odpor senátu úsporný balíček, ve kterém pro příští tři roky snižuje příjmy
z výnosů z DPH pro kraje o 0,5%. Také došlo ke snížení výnosů daně z příjmu
pro kraje o 0,37%. Dosud bylo diskutováno o výdajových položkách rozpočtu a jejich
případném zvyšování. Je však velice důležité brát v potaz i vývoj příjmů kraje, zvláště
s ohledem na schválené úsporné balíčky.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Vznesl dotaz, týkající se J-SCR. Financování tohoto
sdružení je pro zastupitele nepřehledné. Příspěvky na různé projekty sdružení jsou
v předkládaném materiálu uvedeny na více místech. Požádal o přehled financování
a aktivit sdružení. Nezpochybňuje jeho činnost, ale zastupitelé nejsou schopni
se s předloženého materiálu přesně zorientovat v jeho financování.
Ing. Rozbořil: Souhlasí. Je potřeba rozklíčovat příspěvky, které do sdružení
cestovního ruchu jdou. Jak již bylo řečeno v předchozí diskusi, bude požadovat
přehled plateb, které do sdružení jdou. Jakmile toto obdrží, předá v písemné podobě
prof. Ing. Dr. Šarapatkovi, CSc.
Mgr. Brázda: Vznesl jeden dotaz a dva podněty.
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1. Na základě jakých kritérií bylo rozhodnuto o výši navrhované podpory pro vysoké
školy. Zda je to dle počtu studentů nebo dle jiných kritérií?
2. Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK) by měla zvážit další vydávání
měsíčníku Olomoucký kraj ve formátu jako dosud. Na vydávání periodika
je vynakládána částka cca 7 mil. Kč.
3. Přimlouvá se k navýšení POV. U malých obcí, které nemají tak vysoký příjem
z rozpočtového určení daní, jde o velice dobrý a prospěšný program.
Ing. Rozbořil:
K podnětu číslo 2: Vydávání měsíčníku Olomoucký kraj je smluvně vázáno do konce
příštího roku. Po ukončení smlouvy se budeme zabývat otázkou dalšího vydávání
tohoto periodika.
K podnětu číslo 3: Navrhuje ponechat částku 20 mil. Kč a k otázce POV se vrátit
během roku 2013.
Ing. Švec:
K dotazu číslo 1: Olomoucký kraj se dívá na školy jako na celek. Částka na podporu
vysokých škol byla převzata z rozpočtu minulého roku Olomouckého kraje.
doc. MUDr Vomáčka, Ph.D., MBA: Podporuje dotace do vysokých škol z rozpočtu
Olomouckého kraje. Vysoké školy jsou výkladní skříní našeho kraje. Olomoucký kraj
dotacemi deklaruje zájem na jejich fungování.
Mgr. Fidrmuc: Požádal, aby ROK v průběhu času vypracovala jednotný systém,
dle kterého budou poskytovány dotace vysokým školám. Zároveň se přimluvil,
aby dotace do vysokých škol byly účelové nikoliv plošné. V případě účelových dotací
je zřejmé, na co budou peníze použity.
Mgr. Záleská (ODS), Ing. Tesařík (ČSSD) a prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.
(TOP 09 a STAN) dle jednacího řádu požádali o desetiminutovou přestávku
na jednání klubů před hlasováním o návrhu rozpočtu na rok 2013.
Byla vyhlášena přestávka na jednání klubů od 10:30 do 10:40.
Ing. Rozbořil, jako předkladatel, navrhl vypustit z usnesení bod 3b). Z návrhu
na usnesení vypuštěno:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
zmocňuje Radu Olomouckého kraje k rozpočtovým změnám v oblasti dotačních
titulů Olomouckého kraje, a to mezi jednotlivými dotačními tituly a v případech kdy
dochází ke snížení či zvýšení jednotlivých dotačních titulů

Ing. Rozbořil dal hlasovat o návrhu usnesení Ing. Jurečky (Koalice pro OK)
a MUDr. Chalánkové (TOP 09 a STAN):
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
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schvaluje v bodu 6 (dle Přílohy č. 7) pro dotační titul Program obnovy venkova
částku 30 mil. Kč

Přítomno 54, pro 20, proti 20, zdrželo se 13, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat.
Ing. Švec: Uvedl, že stiskl tlačítko „Zdržel se“, ale v hlasovacích tabulkách
se objevilo „Pro“. Poprosil o zaznamenání do zápisu.

Ing. Rozbořil dal hlasovat o návrhu usnesení Ing. Jurečky (Koalice pro OK)
a MUDr. Chalánkové (TOP 09 a STAN):
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
schvaluje v bodu 6 (dle Přílohy č. 7) pro dotační titul Podpora terénních
a ambulantních služeb částku 5 mil. Kč.

Přítomno 54, pro 12, proti 30, zdrželo se 11, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat.
Mgr. Kučera: Hlasoval „Proti“ a na hlasovací tabuli se objevilo „Zdržel se“
hlasování. Poprosil o zaznamenání do zápisu.

Ing. Rozbořil dal hlasovat o návrhu usnesení Ing. Jurečky (Koalice pro OK):
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
bere na vědomí příslib hejtmana Olomouckého kraje navýšit z přebytkových rezerv
rozpočtu Olomouckého kraje v průběhu roku 2013 prioritně Program obnovy
venkova a oblast podpory terénních a ambulantních služeb, případně dalších
dotačních titulů

Přítomno 54, pro 13, proti 21, zdrželo se 18, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat.
PaedDr. Crhonek: Uvedl, že stiskl tlačítko „„Zdržel se“ a na hlasovací tabuli
se objevilo „Nepřítomen“.
Hlasování bylo prohlášení za zmatečné a bylo opakováno
Ing. Rozbořil: Vzhledem k opakovaným problémům s hlasovacím zařízením požádal
obsluhu hlasovacího zařízení o jasné stanovisko.
Ing. Niče: V případě PaedDr. Crhonka šlo o to, že byl v době hlasování odhlášen.
Jedná se spíše o lidský faktor než o technické chyby hlasovacího zařízení.
Ing. Rozbořil dal hlasovat o návrhu usnesení Ing. Jurečky (Koalice pro OK):
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
Bere na vědomí příslib hejtmana Olomouckého kraje navýšit z přebytkových rezerv
rozpočtu Olomouckého kraje v průběhu roku 2013 prioritně Program obnovy
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venkova a oblast podpory terénních a ambulantních služeb, případně dalších
dotačních titulů

Přítomno 54, pro 12, proti 23, zdrželo se 19, nehlasoval 0. Návrh nebyl přijat.
Hlasování o původním návrhu na usnesení v upravené podobě:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2.

schvaluje
a) rozpočet Olomouckého kraje na rok 2013 v předložené podobě,
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č. 1,
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3b
důvodové zprávy,
d) na rok 2013 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
paušální částkou ve výši 150,- Kč/1hod. (ustanovení § 46 odst. 4 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů),
e) Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty
Olomouckého kraje pro rok 2013 dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy,
f) poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle Přílohy č. 5a
důvodové zprávy,
g) poskytnutí přímé podpory významných kulturních akcí dle Přílohy č. 5b
důvodové zprávy,
h) poskytnutí příspěvku Univerzitě Palackého Olomouc, IČ: 61989592,
Křížkovského 511/8, Olomouc ve výši 3 500 000,- Kč, Moravské vysoké škole
Olomouc, o.p.s., IČ 26867184, Jeremenkova 1142/42, Olomouc ve výši 3 500
000,- Kč a Vysoké škole logistiky, o.p.s., IČ 25875167, Palackého 1381/25, Přerov
ve výši 3 500 000,- Kč.

3.

zmocňuje
a) Radu Olomouckého kraje k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu
schváleného rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2013 (u provozních výdajů
odborů, Fondu sociálních potřeb, Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje a Evropských
programů v rozsahu ORJ, § a seskupení položek, u příspěvkových organizací
v rozsahu ORJ, UZ a položek, u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení
položek a u investic v rozsahu ORJ a seskupení položek), které neovlivní
celkové příjmy, výdaje a financování, k provádění rozpočtových změn týkajících
se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných
rozpočtů, k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody
příspěvkovým organizacím zřizovanými Olomouckým krajem do rozpočtu
Olomouckého kraje, k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním
vypořádáním,
b) Radu Olomouckého kraje k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci
jednotlivých odvětví a k rozpočtovým změnám v oblasti investic
mezi jednotlivými oblastmi do výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy,
c) Radu Olomouckého kraje ke schvalování investic pro zastupitele
Olomouckého kraje a Krajský úřad Olomouckého kraje,
d) Radu Olomouckého kraje k rozdělování dotací na přímé náklady
na vzdělávání, které budou poukazovány zálohově školským příspěvkovým
organizacím zřizovanými obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým
organizacím z oblasti školství zřizovanými Olomouckým krajem,
e) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících
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se dílčího čerpání úvěrového rámce z EIB (poznámka: zmocnění pro Radu
Olomouckého kraje bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého
kraje UZ/18/4/2007 ze dne 22. 6. 2007),
f) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatků k 31. 12. 2012 na zvláštních
bankovních účtech určených pro financování grantových schémat, globálních
grantů, individuálních projektů a dalších projektů spolufinancovaných
z evropských fondů, k zapojení zůstatků k 31. 12. 2012 na zvláštních bankovních
účtech určených pro financování půjček z EIB a k zapojení zůstatků
k 31. 12. 2012 z úvěrového rámce KB do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2013,
g) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatku k 31. 12. 2012 určeného
na financování projektu "Dobrovolnické možnosti podpory seniorů a sociálně
vyloučených občanů v EU" do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2013,
h) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících
se příjmů z plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje)
včetně provádění rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů,
příspěvků a dotací přijatých na odstraňování škod na majetku Olomouckého
kraje,
i) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících
se dílčích čerpání z úvěrového rámce z Komerční banky, a.s.,
j) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, kterými jsou
zapojovány finanční prostředky přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně,
k) Radu Olomouckého kraje k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu
Olomouckého kraje,
l) Radu Olomouckého kraje k provádění změn závazných ukazatelů
pro příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
4.

ukládá Radě Olomouckého kraje informovat pravidelně
Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách,

Zastupitelstvo

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
T: průběžně
5.

ukládá Radě Olomouckého kraje předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje
ihned po obdržení rozpisu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
rozdělení dotace na přímé náklady na vzdělávání,

O: Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana
T: 26. 4. 2013
6.

ukládá Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje
čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2013.

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
T: čtvrtletně

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/12/2012
Přítomno 54, pro 47, proti 2, zdržel se 5, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
Dodatečně provedena technická oprava v Příloze č. 5a):
Na str. 98, 99 – u příjemců č. 1 – 16 opraven ve sloupci „Účel poskytnutí“ letopočet
z 2012 na 2013.
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6.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - odměny za výkon funkce
členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil.
Odměny za výkon funkce členům
Zastupitelstva Olomouckého kraje zůstávají na úrovni předcházejícího volebního
období. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny
žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/13/2012
Přítomno 54, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

7.
Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného
k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Jedná se o bezúplatný převod dvou sanitních
vozů po deseti letech provozu ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje
na Fakultní nemocnici Olomouc. Přílohou je darovací smlouva.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/14/2012
Přítomno 54, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

8.
Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného
k hospodaření Nové Zámky - poskytovateli sociálních služeb,
příspěvkové organizaci Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Jedná o bezúplatný převod mobiliáře
chráněného bydlení a chráněné dílny z příspěvkové organizace Nové Zámky,
poskytovatele sociálních služeb, na obec Bílsko. Na obec byly již dříve převedeny
nemovitosti a nyní má být převeden i movitý majetek chráněné dílny. Ústav
sociálních služeb Nové Zámky u Litovle měl dvě pobočky, v Bílsku a v Litovli.
V průběhu loňského roku bylo rekonstruováno středisko v Litovli tak, aby kapacitně
pojalo i dosavadní klientelu v Bílsku. Středisko v Bílsku bylo převedeno na obec jako
nepotřebné pro ústav Nové Zámky.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/15/2012
Přítomno 54, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
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9.
Dodatek č. 10 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Jedná se o technickou záležitost.
Katastrální úřad požaduje pro provedení zápisu údaje o svěření majetku kraje
k hospodaření příspěvkové organizaci (Správě silnic Olomouckého kraje), aby mu byl
předložen dodatek zřizovací listiny, ze kterého svěření majetku jednoznačně vyplývá.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/16/2012
Přítomno 54, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

10. Zajištění dopravní obslužnosti regionální
dopravou v roce 2013 v Olomouckém kraji

železniční

osobní

Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Rozsah dopravní obslužnosti zajišťované
Olomouckým krajem bude v příštím roce zachován. Na stůl byla předložena tisková
zpráva, obsahující informace k dopravní obslužnosti zajišťované železniční osobní
dopravou. U všech dopravců jsou pravidelně naplňovány kontroly prokazatelné
ztráty, ale i kontroly kvality poskytovaných služeb. Částka na dopravní obslužnost na
rok 2013 činí cca 788 mil. Kč. Pro hlavního dopravce, kterým jsou České dráhy, a.s.,
je určena částka cca 400 mil. Kč. Pro druhého největšího dopravce Veolia Transport,
a.s. je to částka cca 18 mil. Kč. Jedná se o kvalifikovaný odhad. Dopravci musí
prokazatelnou ztrátu precizně vyúčtovat.
Upozornil na prohlášení některých zástupců opozičních stran v médiích, že našemu
kraji hrozí rušení některých regionálních tratí. Zdůraznil, že kraj ani nemá
v kompetenci rušit regionální tratě. Připomenul, že v minulém volebním období byla
zrušena pouze jedna trať Vidnava – Kraš, která byla plnohodnotně nahrazena
autobusovou dopravou. Na této trati jezdili v průměru dva až tři občané.
Z materiálu je patrné, že příští rok bude dopravní obslužnost zachována, navíc bude
Olomoucký kraj jednat s krajem Pardubickým, jehož nevydařená optimalizace
dopravní obslužnosti se dotkla i části našeho kraje. Olomoucký kraj udělá maximum
proto, aby se v této oblasti znovu vrátil k původní dopravní obslužnosti.
Ing. Rozbořil: Dopravní obslužnost v roce 2013 bude plnohodnotně zajištěna,
tak jako v roce 2012. Tento materiál řeší naprosto pregnantně dopravu
v Olomouckém kraji. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/17/2012
Přítomno 54, pro 54, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

11. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
v roce 2013 v Olomouckém kraji
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Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Materiál řeší zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou na území Olomouckého kraje. Odhad
prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě na rok 2013 činí cca 372 mil. Kč.
Olomoucký kraj má 16 dopravců zajišťujících veřejnou linkovou dopravu. U všech
jsou prováděny pravidelné kontroly úhrady prokazatelných ztrát i kvality
poskytovaných služeb. Se všemi dopravci je v této oblasti korektní spolupráce.
Rozsah dopravní obslužnosti v roce 2013 bude zachován. Vzhledem k tomu,
že dochází k velmi negativnímu vývoji cen pohonných hmot, je pravděpodobné,
že se k tomuto tématu bude muset Zastupitelstvo Olomouckého kraje v průběhu roku
2013 vrátit.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/18/2012
Přítomno 54, pro 54, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

Ing. Rozbořil vyhlásil přestávku na oběd. Přestávka trvala od 12:30 do 13:15
hod. Informoval všechny přítomné, že během přestávky se mohou vyfotit
s Davisovým pohárem a Pohárem federace, které byly přivezeny na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje
Ing. Rozbořil: Přivítal významnou návštěvu - pana Miroslava Černoška, majitele
agentury Česká sportovní, a. s. a šéfa prostějovského tenisu, a Jaroslava Navrátila,
nehrajícího kapitána daviscupového družstva České republiky. Požádal, aby se
hlasovalo o vystoupení obou hostů.
Hlasování o možnosti vystoupení M. Černoška a J. Navrátila:
Přítomno 54, pro 48, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.
M: Černošek: Poděkoval zástupcům Olomouckého kraje za podporu prostějovského
tenisu, který v letošním roce dosáhl světového úspěchu výhrou v Davis Cupu
a Fed Cupu. Doufá, že spolupráce bude i nadále na výborné úrovni.
J. Navrátil: Poděkoval hejtmanovi a zastupitelům Olomouckého kraje za podporu
prostějovského tenisu a především podporu mládeže v tomto sportu.
Ing. Rozbořil: Pogratuloval k vynikajícímu sportovnímu úspěchu a deklaroval další
spolupráci s prostějovským tenisem.

12.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
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Ing. Tesařík: Navrhl, aby po příslušné diskusi k jednotlivým bodům byly všechny
materiály v rámci urychlení hlasovány en bloc.
Ing. Rozbořil: Jedná se procedurální návrh, o kterém se bude hlasovat. Diskuze
bude probíhat ke každému bodu samostatně.
Procedurální hlasování o možnosti hlasovat o bodech 12.1. - 12.6. současně:
Přítomno 54, pro 53 , proti 0 , zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

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

12.3. Majetkoprávní
majetku

záležitosti

–

bezúplatné

převody

nemovitého

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

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

12.5. Majetkoprávní
nemovitého majetku

záležitosti

–

vzájemné

bezúplatné

převody

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

12.6. Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/19/2012, UZ/2/20/2012, UZ/2/21/2012,
UZ/2/22/2012, UZ/2/23/2012, UZ/2/24/2012
Přítomno 54, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
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13.

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. Jedná se o 43 dodatků ke zřizovacím listinám
školských příspěvkových organizací. Jde o uvedení zřizovacích listin do souladu
se skutečností.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/25/2012
Přítomno 54, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

14.

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Jedná se o prominutí odvodu a souvisejícího
penále za porušení rozpočtové kázně u tří organizací, které obdržely
od Olomouckého kraje dotace. Rada Olomouckého kraje navrhuje ve všech
případech prominutí odvodu s ohledem na to, že šlo pouze o pozdní vyúčtování.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/26/2012
Přítomno 54, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

15. Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti
sportu v roce 2013
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Tímto materiálem se schvalují pravidla pro
poskytování příspěvků v oblasti sportu pro rok 2013. Navrhovaná pravidla jsou
obdobná jako v letech předchozích. Z rozpočtu je vyčleněně částka 33,6 mil. Kč,
která se rozdělí mezi tři oblasti:
 přímá podpora vytipovaných vrcholových sportovních oddílů – částka
20,95 mil. Kč,
 přímá podpora projektu Centra individuálních sportů Olomouckého kraje,
o. s. - částka 1 mil. Kč,
 jednorázový grant Program podpory sportu – částka 11,65 mil. Kč.
Žádosti je možné podávat do 18. 1. 2013, následně proběhne jejich vyhodnocení
a předložení ke schválení Radě Olomouckého kraje a Zastupitelstvu Olomouckého
kraje.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/27/2012
Přítomno 54, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

16. Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji
v roce 2013
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Na program podpory kultury a památkové péče
je v rozpočtu Olomouckého kraje vyčleněna částka 26 mil. Kč. Na 10 akcí již byly
finanční prostředky vyčleněny v rozpočtu, zbývá k rozdělení cca 21 mil. Kč na tři
programy:
 obnova kulturních památek,
 obnova staveb drobné architektury,
 podpora kulturních aktivit.
Žadatelé budou moci podávat žádosti do cca 21. 1. 2013, následně bude vše
vyhodnoceno, tak aby na únorové zastupitelstvo mohly být předloženy ke schválení
konkrétní žadatelé.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
RNDr. Kosatík: Upozornil, že v harmonogramu, který je součástí materiálu, nejsou
uvedeny přesné termíny uzávěrky žádostí, ani projednání v hodnotící komisi a Radě
Olomouckého kraje. Požádal, aby v harmonogramech byly konkrétní termíny.
Mgr. Rašťák: S námitkou souhlasí. Upřesnil termín pro podání žádostí
do 21. 1. 2013. Ostatní termíny byly uvedeny obecně i z toho důvodu, že zatím
nejsou ustanoveny komise, ve kterých musí být žádosti projednány. Při tvorbě
dalších materiálů však bude brát v potaz vznesenou námitku a příště budou termíny
uvedeny.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/28/2012
Přítomno 54, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

17.

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2012

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Ke schválení je předložena úprava pravidel
udělování Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Jedná se o zrušení
dvou kategorií a jejich nahrazení 2 novými kategoriemi, kterými jsou:
 cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury,
 cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury.
Program bude vyhlášen neprodleně. Návrhy budou přijímány v průběhu měsíce
prosince, ledna a první polovině února 2013. Komise ustanovená Radou
Olomouckého kraje vybere nositele cen a kandidáty, u kterých budou rozhodovat
občané v rámci ceny veřejnosti.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
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RNDr. Kosatík: V materiálu chybí časový harmonogram. Požádal, aby v materiálech
pro zastupitele termíny byly vždy obsaženy.
Mgr. Rašťák: S připomínkou souhlasí. Sdělil, že ceny v programu kultury budou
vyhlášeny neprodleně a budou zveřejněny na webu.
Ing. Tesařík: Požádal o zopakování termínu pro podávání žádostí.
Mgr. Rašťák: Podávání žádostí je do 11. 2. 2013.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/29/2012
Přítomno 54, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

18.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Jedná se o změny zřizovacích listin
u příspěvkových organizací:
 Archeologické centrum Olomouc, p. o.
 Vlastivědné muzeum v Olomouci, p. o.
 Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Změny se týkají předání pozemků a budov do hospodaření organizací.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/30/2012
Přítomno 54, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

19. Revokace části usnesení č. UZ/24/34/2012 Poskytnutí dotace
z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. Jedná se o technickou záležitost.
Ke schválení je předložena revokace části usnesení č. UZ/24/34/2012
z důvodu ukončení funkčního období Ing. Horáka a nově je uloženo podepisovat
smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury Ing. Symerskému.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/31/2012
Přítomno 54, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

20.

Poskytnutí finančního příspěvku obci Červenka
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Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Ke schválení je předložena částka 285 tis. Kč
na akci Kanalizace Červenka. Obec Červenka požádala Olomoucký kraj o zmíněnou
částku z důvodu, že v jejím katastru leží příspěvková organizace Olomouckého kraje
– Domov důchodců Červenka. Jeho napojení na kanalizaci vyžaduje prohloubení
stávajícího výkopu a zvyšuje tak náklady obce, se kterými nebylo v plánovaném
rozpočtu počítáno.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/32/2012
Přítomno 54, pro 54, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

21. Příspěvkový program „Podpora poskytování sociálních služeb
a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013“
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. O vystoupení požádal Mgr. Milan Langer,
předseda Olomoucké krajské rady osob se zdravotním postižením.
Mgr. Langer: Podrobná diskuze k tomuto tématu proběhla již v rámci schvalování
rozpočtu na příští rok. Připomněl skutečnost, že v této kapitole byla původně pro rok
2012 schválena částka 3 mil. Kč. Během roku se na základě vyjednávání podařilo
částku navýšit o 5 mil. Kč na celkem 8 mil. Kč na poskytování sociálních služeb.
Jako dlouholetý člen Komise pro rodinu a sociální záležitosti Rady Olomouckého
kraje ví, že odhadovaná potřeba dofinancování sociálních služeb v Olomouckém kraji
činila 20 mil. Kč. Požádal, aby na základě vývoje dotací ze strany Ministerstva práce
a sociálních věcí (dále jen MPSV), kraj postupoval vstřícně k poskytovatelům
sociálních služeb. Jedná se o více jak 200 organizací a potencionálními uživateli
jejich služeb je 1/3 obyvatel kraje.
MUDr. Fischer: Olomoucký kraj dostal v roce 2012 od MPSV o 42 mil. Kč méně než
v roce 2011. Naproti tomu nestátní neziskové organizace dostaly o 32 mil. Kč více.
Olomoucký kraj chce být silným partnerem pro poskytovatele sociálních služeb.
Pro nestátní neziskové organizace se jeví jako silný partner stát.
V předloženém programu „Podpory poskytování sociálních služeb a aktivit
zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013“ (dále jen program) navrhuje Rada
Olomouckého kraje tři oblasti podpory:
 Podpora prevence kriminality – sociální prevence – částka 500 tis. Kč,
 Podpora integrace romských komunit – částka 150 tis. Kč,
 Podpora poskytování sociálních služeb – částka 3 mil. Kč.
V návrhu je zohledněno to, že v roce 2012 došlo ze strany MPSV k dramatickému
navýšení příjmů pro nestátní neziskové organizace. Zatím je nejasné, jakým
způsobem se MPSV postaví k tomuto návrhu v roce 2013. Je tedy předložen první
návrh s tím, že v pololetí roku 2013 je možné otázku financování sociální oblasti
znovu otevřít v návaznosti na aktuální vývoj, především ze strany MPSV. Olomoucký
kraj musí nalézt přiměřenou míru podpory a vyhnout se situaci, ke které došlo
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na přelomu roku 2011 a 2012, kdy nestátní neziskové organizace signalizovaly
problém s financováním. Olomoucký kraj chce jednat konstruktivně, ne konfrontačně.
Mgr. Slavotínek: Vznesl dotaz, zda správně pochopil harmonogram administrace
předkládaného programu. Organizace dostanou peníze v měsících říjnu či listopadu
toho roku, kterého se týkají? Pokud ano, není možné, aby došlo k urychlení
administrace?
MUDr. Fischer požádal o zodpovězení otázky Mgr. Čožíkovou, vedoucí odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Mgr. Čožíková: Při návrhu harmonogramu byly předkládány dvě varianty. Vedení
Olomouckého kraje se přiklonilo k časové variantě, kdy už budou známy informace
z MPSV. V současné době nám není známo ani směrné číslo, které bude určeno pro
Olomoucký kraj. Výměny ve vedení resortu patrně zbrzdily běžné termíny, které byly
dodržovány každoročně při vyhlašování dotačního programu pro poskytovatele
ze státního rozpočtu. Aby bylo možno odpovědně rozdělit částku, která je určena
pro tento program, je potřeba znát rozhodnutí ze strany MPSV, v jakém objemu
a kterým organizacím poskytne peníze ze státního rozpočtu. Po té bude možné určit,
u kterých organizací budou peníze z programu využity co nejefektivněji a nejúčelněji.
Ing. Tesařík: I když je rozpočet Olomouckého kraje na rok 2013 schválen,
k problematice financování sociální oblasti se budeme vracet. Tato problematika byla
v minulém volebním období častým tématem na jednáních Rady Olomouckého kraje.
Probíhala i častá osobní jednání s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem
Graubnerem. Při těchto diskusích vznikla myšlenka, že jednání by se měl účastnit
i ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek. Došlo k pozvání pana
ministra na jednání na úrovni hejtman Olomouckého kraje, olomoucký arcibiskup
a ministr MPSV. Pan ministr pozvání odmítnul. V současné době však došlo
k výměně na postu ministra MPSV. Bylo by tedy možné znovu přizvat k jednání
novou ministryni MPSV Ing. Ludmilu Müllerovou.
Mgr. Slavotínek: Vznesl dotaz, zda se v tomto případě jedná o rozdělení krajských
finančních prostředků, nikoliv peněz z MPSV? Pokud ano, proč se čeká na směrná
čísla z MPSV?
Mgr. Čožíková: Finanční prostředky chceme dát především těm poskytovatelům,
kteří budou v nejméně výhodné situaci s ohledem na poskytnutí prostředků
ze státního rozpočtu. Proto se čeká na stanovení směrného čísla z MPSV.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/33/2012
Přítomno 54, pro 48, proti 0, zdržel se 4, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

22. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální
oblasti
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Změny zřizovacích listin se týkají
majetkových přesunů a změny majetku.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/34/2012
Přítomno 54, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

23. Informace o aktuálním dění v zajištění akutní lůžkové péče
v Jeseníku
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Materiál byl předložen na stůl, neboť poslední
jednání s Jesenickou nemocnicí, spol. s r. o. (dále jen JN) proběhlo 18. 12. 2012.
Téma JN je řešeno na krajské úrovni minimálně poslední tři roky. JN oznámila
v polovině října 2012 prostřednictvím tiskové zprávy, že uzavírá porodní, dětské
a novorozenecké oddělení z důvodu, že je není schopna ufinancovat. Olomoucký
kraj na to reagoval rychle. ROK na svém jednání 23. 10. 2012 přijala usnesení
č. UR/99/80/2012, ve kterém:
a) uložila MUDr. M. Fischerovi jednat s Ing. Petrem Noskem, náměstkem ministra
zdravotnictví pro zdravotní pojištění, o možnostech dalšího postupu v zajištění
lůžkových zdravotních služeb na Jesenicku
b) uložila MUDr. M. Fischerovi předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje (ZOK)
materiál ve věci JN
c) doporučila ZOK, aby uložilo hejtmanovi OK jednat s předsedou vlády o zpětném
odkupu nemocnice v Jeseníku státem, po kterém by následoval převod
nemocnice na OK
d) doporučila ZOK schválit poskytnutí půjčky ve výši 6 000 000 Kč JESENICKÉ
NEMOCNICI, spol. s r.o., za podmínky dostatečného zajištění vrácení půjčené
částky
e) uložila MUDr. M. Fischerovi jednat s vedením JN o podmínkách výše uvedené
půjčky
Do dnešního dne půjčka nebyla dohodnuta. JN byla oslovena ve věci poskytnutí
půjčky, na písemné návrhy však reagovala velmi zdrženlivě. Po osobních jednáních
hejtmana Olomouckého kraje s ředitelem nemocnice je zřejmé, že v současné chvíli
otázka půjčky není aktuální. Dne 6. 11. 2012 proběhla schůzka s Ing. Noskem,
kde bylo diskutováno o podmínkách financování JN. Tato jednání pravděpodobně
vedla tomu, že se zdravotní pojišťovny začaly dívat na financování JN s pohledu
specifického postavení v regionu a omezených možností nemocnice. Nové návrhy
smluv by tedy mohly provozní financování nemocnice sanovat. Hejtman
Olomouckého kraje jednal s ředitelem JN, který na základě tohoto jednání měl
předložit plán provozního financování. Uvedený plán dosud nebyl předložen.
JN naopak zaslala na Olomoucký kraj investiční výhled na roky 2013 až 2017,
kde je uveden přehled investičních potřeb v následujících 5 letech. V současné chvíli
je nejaktuálnější především rekonstrukce LDN, kterou nemocnice hodlá částečně
financovat ze švýcarských fondů. Švýcarské fondy jsou administrovány
Ministerstvem zdravotnictví (dále jen MZ) a Ministerstvem financí (dále jen MF)
pro oblast péče o dlouhodobě nemocné. Pro žadatele z Moravskoslezského
a Olomouckého kraje je určena částka 180 mil. Kč. Do 31. 1. 2013 mají žadatelé
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podat na MZ projekty. Je otázka, jakým způsobem bude probíhat financování
ze švýcarské strany. Pro soukromoprávní subjekty je jasný model, 60 %
z švýcarských fondů, 40 % za strany soukromého subjektu. Při dodržení určitých
podmínek může subjekt získat až 85 % z švýcarských fondů. Podmínky však nejsou
ještě zcela jasné. Nemocnice tedy byla požádána, aby přišla s přesně zmapovanými
podmínkami financování a získání dotace. Je možné, že by se Olomoucký kraj
podílel jako další subjekt na financování této záležitosti, nicméně musí být zcela
jasné všechny podmínky a všechny parametry financování. V lednu 2013
je domluvena schůzka s ředitelem nemocnice, kde snad budou všechny podmínky
zcela upřesněny.
Ing. Rozbořil: Jednání proběhla, Olomoucký kraj má velkou snahu JN pomoct.
Nicméně vstupy z její strany jsou chaotické. Je potřeba se dobrat reálných
požadavků, které pak budou řešeny.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Minulá vláda oddlužila Jesenickou nemocnici. Po té
nemocnice chtěla zrušit porodní, novorozenecké a dětské oddělení. Olomoucký kraj
jí chtěl pomoct půjčkou 6 mil. Kč. Klub TOP 09 a STAN chce, aby problematika JN
byla brána koncepčně. Olomoucký kraj by měl podporovat zachování JN, ovšem bez
zbytečného nalévání finančních prostředků do tohoto zařízení.
Ing. Rozbořil: Půjčka ze strany Olomouckého kraje ve výši 6 mil. Kč nebyla
nemocnici poskytnuta. Olomoucký kraj nechce neustále finančně podporovat
nemocnici. Chce rozhodně zachovat zdravotní péči na Jesenicku. Musí být stanoven
jasný rámec za jakých podmínek a do čeho bude Olomoucký kraj své finance do této
nemocnice investovat.
Ing. Žmolík: Na Jesenicku existuje Sdružení měst a obcí Jesenicka (dále jen
SMOJ). Zájmem SMOJ je zachovat základní zdravotní péči na Jesenicku. JN je
jediné zdravotní zařízení v této oblasti. Ztráta tohoto zařízení by významně narušila
zajištění zdravotní péče. Nemocnice hrozila omezením provozu. SMOJ zřídilo
pracovní skupinu, která jednala za zachování čtyř oborové nemocnice. Ředitel
nemocnice po jednáních stáhl hrozbu omezení péče a přišel s možností financování
oprav ze švýcarských fondů. SMOJ přijalo usnesení, ve kterém vyjádřilo svou ochotu
podílet se na financování projektu zdraví ze švýcarských fondů, spolu s Olomouckým
krajem. Obce Jesenicka se tedy chtějí spolupodílet na zachování této nemocnice.
MUDr. Fischer: Upozornil, že do 31. 1 2013 musí JN podat žádost ke švýcarským
fondům. Není přesvědčen, že součástí této žádostí musí být dobrozdání některého
z orgánu veřejné moci, že bude projekt spolufinancovat z veřejných peněz. Nezbytně
nutné však je, aby součástí žádosti bylo vyjádření orgánu příslušného k registraci
(což je odbor zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje) o tom, že projekt je
potřebný a je schvalován orgánem příslušným k registraci. JN o toto vyjádření zatím
nepožádala. Velice se přimlouvá, aby tak co nejdříve učinila.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/35/2012
Přítomno 54, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

24

V 14:20 odešla Mgr. Záleská.

24.

Program obnovy venkova 2013

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. Pro Program obnovy venkova (dále jen POV)
jsou na rok 2013 navrhovány tři oblasti.
 Oblast podpory č. 1 je zaměřena na podporu projektů souvisejících
s výstavbou, rekonstrukcí a opravou komunikací, škol, veřejného osvětlení
a na přípravu a/nebo realizaci protipovodňových opatření.
 Oblast podpory č. 2 je zaměřena na podporu tvorby strategie rozvoje území
místních akčních skupin (dále jen MAS).
 Oblast podpory č. 3 je zaměřena na podporu tvorby územně plánovací
dokumentace obcí, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu a danými vyhláškami.
Alokace z celkového objemu finančních prostředků (22 mil. Kč) schválených
v rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2013 pro POV 2013 je navrženo rozdělit
následujícím způsobem:
a) pro oblast podpory č. 1 uvolnit 77% prostředků (každoročně podáváno nejvíce
žádostí obcí),
b) pro oblast podpory č. 2 uvolnit 9% prostředků,
c) pro oblast podpory č. 3 uvolnit 14% prostředků.
Případné nedočerpané alokace z oblastí podpor č. 2 a/nebo č. 3 se navrhuje převést
do oblasti podpory č. 1, o kterou je největší zájem.
Ing. Rozbořil: MUDr. Chalánková za TOP 09 a STAN předložila nový návrh
na usnesení, týkající se oblasti podpory č. 2. Navrhují zvýšit maximální výši podpory
na 200 tis. Kč, oproti předkládané částce ke schválení, která je 125 tis. Kč.
Ke snížení došlo z toho důvodu, že Místní akční skupiny jsou rozdílně funkční a nedá
se paušalizovat. Z tohoto pohledu bylo k stanovení maximální výše podpory rovněž
přistupováno.
Mgr. Slavotínek: Vznesl dotaz, co vedlo k tomu, že došlo k redukci rozsahu
struktury podporovaných aktivit v oblasti podpory č. 1 a v návaznosti na to i rozsahu
a struktury indikátoru?
Ing. Symerský: Poprosil o odpověď Ing. Mazurovou, zastupující vedoucího odboru
strategického rozvoje kraje.
Ing. Mazurová: Důvodem pro redukci podporovaných aktivit je, aby aktivity spojené
s přípravou a tvorbou Integrované strategie rozvoje území MAS byly zajištovány
přímo pracovníky, kteří budou více spojeni s územím a budou pracovat pro jeho
potřeby. Tedy aby na tyto činnosti nebyly najímány jednorázově poradenské firmy.
MUDr. Chalánková: Okomentovala svůj návrh na usnesení, o kterém se již
zmiňoval Ing. Rozbořil. U návrhu na usnesení nejde ani tak o částku, ale o definici
celé oblasti podpory č. 2. Vzhledem k tomu, že z oprávněných žadatelů vypadly
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mikroregiony, tedy svazky obcí, požádala, aby usnesení bylo definováno stejně jako
v minulém roce.
Mgr. Slavotínek: V souladu se svým předchozím vystoupením předložil návrh
na nové usnesení, tak aby podpora v oblasti č. 1 zůstala v rozsahu roku 2012.
Ing. Jurečka: Upřesnil návrh Mgr. Slavotínka ponechat rozsah podpory v oblasti č. 1
jako v roce 2012. Z této oblasti vypadly možnosti opravy hasičských zbrojnic,
rekonstrukce obecních rozhlasů apod. Je škoda tuto oblast zužovat. Bylo by dobré
ponechat obcím možnost využít podporu tam, kde je jí nejvíce potřeba.
Ing. Rozbořil: Byly předloženy dva návrhy na usnesení. Jedná se o návrhy
MUDr. Chalánkové (TOP 09 a STAN) a Mgr. Slavotínka (Koalice pro OK).
Ing. Rozbořil dal hlasovat o návrhu usnesení MUDr. Chalánkové (TOP 09
a STAN):
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
schvaluje v Programu podpory venkova pro rok 2013 definovat oblast podpory č. 2
stejně, jako v roce 2012, s maximální výší podpory 200 000,-Kč

Přítomno 53, pro 16, proti 18, zdrželo se 19, nehlasoval 0. Návrh nebyl přijat.

Ing. Rozbořil dal hlasovat o návrhu usnesení Mgr. Slavotínka (Koalice pro
OK):
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
schvaluje podporované aktivity a indikátory POV 2013 pro oblast podpory č. 1
Příloha č. 1 dle rozsahu roku 2012

Přítomno 53, pro 19, proti 14, zdrželo se 20, nehlasoval 0. Návrh nebyl přijat.
Hlasování o původním návrhu na usnesení:
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/36/2012
Přítomno 53, pro 47, proti 1, zdržel se 5, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

25. Žádosti Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava
- Sdružení cestovního ruchu o poskytnutí půjčky a příspěvku
na marketingové projekty
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Olomoucký kraj je od roku 2006 členem J-SCR
a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu (dále jen SM-SCR). Obě sdružení
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cestovního ruchu podala v září 2012 své marketingové projekty do výzvy
Regionálního operačního programu Střední Morava v oblasti 3. Cestovní ruch
a oblasti podpory 3.4. Propagace a řízení (do stejné výzvy podal svůj projekt
marketingový projekt i Olomoucký kraj).
Dne 10. 9. 2012 se na bývalého hejtmana Olomouckého kraje, Ing. Martina Tesaříka,
dopisem obrátila J-SCR a SM-SCR s žádostí o opětovné projednání možnosti
poskytnutí půjčky a příspěvku na
spolufinancování a předfinancování
marketingových projektů.
Obě sdružení poukazují na to, že nepodpoření realizace projektů by narušilo vnitřní
provázanost aktivit projektů sdružení a Olomouckého kraje, kdy Olomoucký kraj bude
ve svém projektu řešit mimo jiné distribuci produktů jednotlivých sdružení a lákat
návštěvníky k většímu využití právě produktů či výstupů projektů obou sdružení.
Ty by ale bez podpory Olomouckého kraje chyběly a tím by byl narušen i projekt
Olomouckého kraje.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/37/2012
Přítomno 53, pro 46, proti 1, zdrželo se 5, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

26. Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. V rozpočtu na rok 2013 je v rámci kanceláře
hejtmana rozpočtována částka ve výši 5 mil. Kč určená k rozdělení dle "Pravidel
pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje
na rok 2013“. Poskytnutí příspěvku bylo v minulých letech smluvně vázáno
spoluúčastí obce ve výši minimálně 50% předpokládané celkové pořizovací ceny
na účel sjednaný ve smlouvě. Je navrhováno zachovat spoluúčast obce ve výši
minimálně 50% a zároveň zachovat maximální výši příspěvku 300.000 Kč z rozpočtu
Olomouckého kraje. Pravidla tak pro rok 2013 vychází ze znění schváleného pro rok
2012.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/38/2012
Přítomno 53, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

27. Revokace části usnesení č. UZ/26/53/2012 – Rozdělení rezervy
krizového řízení ve prospěch složek Integrovaného záchranného
systému Olomouckého kraje v roce 2012
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Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Jde o revokaci týkající se rozdělení rezervy
krizového řízení ve prospěch složek Integrovaného záchranného systému
Olomouckého kraje v roce 2012. Část peněz nebyla rozdělena, protože již nebylo
možné zrealizovat veřejné zakázky na pořízení věcných prostředků požární ochrany
pro obce Olomouckého kraje. Peníze budou převedeny do přebytku hospodaření
roku 2012.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/39/2012
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

28. Návrh na zřízení a personální obsazení Výborů Zastupitelstva
Olomouckého kraje pro funkční období 2012 – 2016
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Bylo zachováno šest výborů Zastupitelstva
Olomouckého kraje ve stejné struktuře jako v minulém volebním období. Členové
výborů jsou neuvolnění. Došlo k mírnému poklesu počtu členů. Bude vyžadováno,
aby členové komisí a výborů řádně pracovali a měli relevantní výsledky. Bude
kontrolována docházka členů komisí a výborů. Budou požadovány odborné výstupy
z komisí a výborů. Navrhovaný seznam členů jednotlivých výborů je součástí
materiálu.
doc. MUDr Vomáčka, Ph.D., MBA: Požádal o doplnění titulu MUDr. u Zdeňka
Dokládala – Výbor pro zdravotnictví ZOK. Dále navrhl snížení počtu členů Výboru
pro zdravotnictví ZOK z 19 členů na 17.
Ing. Rozbořil: Tento výbor je jedním z nejdůležitějších. Problematika zdravotnictví je
velice ožehavá. Budou zde vyžadovány hodně zásadní výstupy. V tomto výboru je
nejvíce odborníků ze všech.
Ing. Fomiczewová: Navržená členka Alena Hlásná z Výboru pro zdravotnictví ZOK
se vzdává své kandidatury ve prospěch Věry Kociánové, vrchní sestry JN. Požádala
o opravu důvodové zprávy.
Ing. Jurečka: Sdělil, že klub Koalice pro OK nominoval do Výboru pro regionální
rozvoj ZOK Ing. Zdenka Vahalu, ale v návrhu je uveden Ing. Ivo Kropáček, který měl
být nominován v Komisi pro životní prostředí ROK. Požádal o změnu kandidáta ve
Výboru pro regionální rozvoj ZOK a navrhl Ing. Vahalu místo Ing. Kropáčka.
RNDr. Rašková: Upozornila na to, že Bc. Milan Blaho, navržený člen Výboru
pro rozvoj cestovního ruchu ZOK, je z Prostějova nikoliv z Přerova. Požádala
o opravu.
Na základě diskuze byly provedeny změny v DZ:
Příloha č. 1- Upraveny údaje v tabulkách:
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Str. 10 – Výbor pro rozvoj cestovního ruchu ZOK
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Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí důvodovou zprávu
2.

zřizuje s účinností od 21. 12. 2012 výbory Zastupitelstva Olomouckého kraje
ve struktuře:
a) Finanční výbor,
b) Kontrolní výbor,
c) Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
d) Výbor pro regionální rozvoj,
e) Výbor pro zdravotnictví,
f) Výbor pro rozvoj cestovního ruchu.

3.

zvolilo s účinností od 21. 12. 2012 předsedy a členy Výborů Zastupitelstva
Olomouckého kraje pro funkční období 2012–2016 dle upravené Přílohy č. 1
důvodové zprávy

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/40/2012
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

29.

Různé

Mgr. Mačák, MBA: Na základě častých dotazů zastupitelů informoval zastupitele
o tom, že hned po jmenování nového ministra dopravy se snažil iniciovat jednání.
Jeho předmětem je odsouhlasit si kontinuitu a priority především v oblasti
investičních akcí. Zejména se jedná o dostavbu dálnice D1, ale také investičních akcí
v oblasti Jesenicka. Priority, které odsouhlasilo minulé Zastupitelstvo Olomouckého
kraje, budeme i nadále prosazovat.
Ing. Jurečka: S ohledem na množící se dotazy občanů na letiště Bochoř požádal,
aby na příštím zasedání ZOK byl předložen materiál týkající se této problematiky,
včetně návrhu na řešení pro příští období.
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Ing. Rozbořil: Na příští Zastupitelstvo Olomouckého kraje bude předložena
průběžná zpráva.
Mgr. Fidrmuc: Na pracovním zasedání klubu Koalice pro OK bylo řečeno, že její
členové budou chtít podporovat svým hlasováním dobré věci, ať návrh předkládá
kterákoliv strana. Při dnešním hlasování neprošel žádný pozměňující návrh. Vyjádřil
naději, že strategii, kterou má Koalice pro OK, budou mít všichni zastupitelé. Tedy že
budou hlasovat pro to, co je dobré pro občany našeho kraje a ne vždy jen
dle politické příslušnosti. Není možné, že žádný z pozměňujících návrhů by nebyl
dobrý.
Ing. Rozbořil: Některé pozměňující návrhy nebyly zamítnuty, ale členové opozice
se zdrželi hlasování. Bylo by přínosné, kdyby návrhy na změny byly předjednány
dříve než na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
Ing. Marek: Popřál jménem klubu KSČM všem krásné a šťastné Vánoce, mnoho
zdraví, úspěchů a všeho nejlepšího do roku 2013.
Ing. Rozbořil: Informoval všechny přítomné o významných událostech a akcích
v následujícím období:







21. 12. 2012 Vánoce
s Olomouckým
krajem
ve
Vlastivědném muzeu Olomouc
21. 12. 2012
Vánoční koncert Spirituál kvintet ve
Vlastivědném muzeu Olomouc
17. - 20. 1. 2013
Regiontour - Mezinárodní veletrh
turistických v Brně
17. - 18. 1. 2013
Zasedání AKČR
22. 2. 2013
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje
16. 3. 2013
Reprezentační ples Olomouckého kraje

Ing. Rozbořil: Popřál všem krásné prožití Vánoc a krásný a úspěšný nový rok.

Ing. Rozbořil ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 15.00 hod.
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Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 21. 12. 2012“ a přehled jmenovitého hlasování
o jednotlivých usneseních.

V Olomouci dne: 3. 1. 2013
Zapsala: Svatava Grygarová

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

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

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

…………………………………….. .
RNDr. Ladislav Šnevajs
člen zastupitelstva

……………………………………….
Kamil Zápeca
člen zastupitelstva

……………………………………….
Blanka Kolečkářová
členka zastupitelstva
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