Zápis č. 4
ze zasedání Výboru pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 2. září 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Ing. Jaromír Czmero
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Ivana Dvořáková
PhDr. Petr Hanuška
Ing. Jiří Herinek
Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA
Michal Merta
Ing. Václav Šmíd
Ing. Arch Miloslav Tempír

Omluveni:
Mgr. Dušan Hluzín
Martin Kofroň
Ing. Jiří Krátký
Ing. Kateřina Marková
Ing. Pavel Martínek
RSDr. Josef Nekl
Ing. Zdeněk Vahala
Ing. Marek Zapletal
PhDr. Jan Závěšický

Tajemník:

Hosté:

Ing. Marta Novotná

Mgr. Ondřej Večeř
Ing. Martin Vavřička
Ing. Jan Bukovský
Ing. David Slouka
Garant za Radu Olomouckého kraje:
Ing. Michal Symerský
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Program:
1.

Kontrola usnesení z minulého jednání, schválení programu jednání

2.

Informace z jednání orgánů kraje

3.

Strategické plánování Olomouckého kraje

4.

Průplav Dunaj-Odra-Labe

5.

Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje

6.

Různé

Zápis:
1. Úvod, kontrola usnesení, schválení programu jednání
Úvodem zasedání přivítal předseda Výboru Bc. Vladimír Urbánek, DiS. všechny
přítomné a konstatoval usnášeníschopnost shromáždění. Program byl členy
jednomyslně schválen. Po kontrole usnesení z minulého zasedání předal slovo
vedoucí oddělení regionálního rozvoje Ing. Martě Novotné.
2. Aktuální informace z jednání ROK, ZOK
Ing. Marta Novotná seznámila členy Výboru s aktuálními informacemi z jednání ROK
a ZOK. Od posledního jednání Výboru se konala 4 jednání ROK a 1 zasedání ZOK.
Projednáno tak byla například 3. aktualizace Územně analytických podkladů
Olomouckého kraje 2013. Zastupitelstvo kraje bylo také informováno o činnosti
zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace a byl schválen projekt „Inovační
vouchery v Olomouckém kraji – II. Etapa“ předkládaný do 43. výzvy ROP Střední
Morava.
3. Strategické plánování Olomouckého kraje
Ing. Marta Novotná představila východiska a práci Olomouckého kraje v oblasti
přípravy strategických materiálů a jejich využití. Strategické plánování představuje
jeden z důležitých nástrojů pro správné rozhodování samosprávy, přípravu rozpočtu,
dotačních titulů a také koordinaci aktivit uvnitř úřadu i s ostatními partnery. Blíže byl
představen Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK), který
představuje základní samosprávný strategický dokument Olomouckého kraje.
PRÚOOK shrnuje rozvojové aktivity Olomouckého kraje za všechny oblasti. Odbor
strategického rozvoje kraje ve spolupráci s ostatními odbory každoročně provádí
hodnocení naplňování PRÚOOK za minulý rok (z hlediska objemu využitých
finančních prostředků a počtu realizovaných akcí) a připravuje plán pro daný rok.
Členové výboru mají zájem být informováni o hodnocení PRÚOOK a jeho akčním
plánu, obdobně se domnívají, že i Zastupitelstvo Olomouckého kraje by mělo být o
těchto aktivitách informováno. Výbor jednomyslně přijal v této záležitosti doporučující
usnesení.
Ing. Novotná představila další důležité strategické dokumenty, které Olomoucký kraj
zpracovává. Podrobněji se zmínila o strategiích, které jsou v kompetenci odboru
strategického rozvoje kraje, tj. Koncepci zemědělské politiky a rozvoje venkova,
Regionální inovační strategii a Územní energetické koncepci. V závěru prezentace
navázala aktuálními informacemi o přípravě strategických dokumentů pro
připravované programovací období EU 2014 – 2020.
4. Průplav Dunaj-Odra-Labe
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Ing. Jan Bukovský, vedoucí oddělení realizace Ředitelství vodních cest ČR v úvodu
představil síť vodních cest v Evropě na souhrnné mapě se zakreslením vodního
koridoru Dunaj-Odra-Labe. Popsal nejvýznamnější ekonomické oblasti v Evropě
a dopravní toky zboží mezi nimi. Hlavní potenciál vodní dopravy spatřuje v přepravě
zboží s nízkou přidanou hodnotou a těžkého/objemného zboží, které se obtížně
přepravuje po silnicích. V závěru prezentace se Ing. Bukovský věnoval
protipovodňové funkci průplavu Dunaj-Odra-Labe s využitím příkladu vodního
obchvatu Kroměříže. Následně proběhla diskuse o etapách výstavby a možném
upřednostnění spojení Dunaj-Odra s možností budování labské cesty až následně.
5. Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje
Ing. David Slouka, člen přípravného výboru Centrály cestovního ruchu Olomouckého
kraje nastínil hlavní motivy vzniku centrály a budoucí náplň její činnosti. Centrála
bude zarhnovat činnosti současných oddělení cestovního ruchu a oddělení vnějších
vztahů. Předpokládaný počet zaměstnanců je 12-13. V závěru Ing. Slouka informoval
o probíhajících diskusích nad právní formou centrály a aktivitách na podporu
regionální produkce. Písemný materiál bude členům výboru distribuován zároveň se
zápisem.
6. Různé
Bc. Vladimír Urbánek, DiS. navrhnul termín konání 5. zasedání Výboru pro regionální
rozvoj na pondělí 4. 11. 2013 ve 13.00 hod. Hlavními body programu budou
Investiční strategie Olomouckého kraje a energetika. Ing. Novotná v této souvislosti
přítomné vyzvala k předkládání návrhů dalších témat k projednání. Ing. Herinek
požádal o zařazení S3 Strategie (inovační strategie ČR) na program jednoho
z dalších jednání výboru. Ing. arch. Tempír navrhnul projednání možného vybudování
spalovny odpadu na území Olomouckého kraje.

V Olomouci 5. 9. 2013

Příloha:

Prezenční listina

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