Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 27. září 2013
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK) bylo zahájeno dne 27. 9. 2013
v 10:00 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 50 členů zastupitelstva kraje, 5
členů bylo nepřítomno.
Z účasti na zasedání byli omluveni: PaeDr. Karel Crhonek, Ivana Dvořáková,
Ing. Pavel Martínek, RNDr. Alena Rašková, Ing. Václav Šmíd
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje (OK) Ing. Jiří Rozbořil

1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Rozbořil zahájil zasedání zastupitelstva. Upozornil, že ze zasedání je pořizován
zvukový záznam. Tato informace je dále uvedena na informačních tabulkách zde
v sále i v předsálí. Také je třeba říci, že před zveřejněním zvukového záznamu bude
v případě potřeby anonymizována ta část záznamu, která by v případě zveřejnění
mohla být považována za nepřiměřený zásah do soukromí subjektu údajů nebo
lidské důstojnosti. Záznamy budou archivovány kanceláří hejtmana. Především pro
vystupující z řad veřejnosti chci uvést, že vystupující má právo podat námitku proti
výše uvedenému zpracování záznamu ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních
údajů, v případě svého vystoupení. Námitka bude zaznamenána do zápisu a v
případě uznání námitky bude před zveřejněním záznamu daná část záznamu
upravena. Doplnil, že krajský úřad splnil oznamovací povinnost dle § 16 zákona
o ochraně osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Dále informoval, že všichni zastupitelé, kteří požádali o pořízení notebooku pro svou
práci zastupitele, měli možnost převzít si notebook před dnešním jednáním. Pokud
tak dosud neučinili, je možné kontaktovat pro domluvu o předání odbor informačních
technologií krajského úřadu.
Ing. Rozbořil určil zapisovatelku Alžbětu Spáčilovou a osobu zodpovědnou za
obsluhu elektronického hlasovacího zařízení Ing. Niče, vedoucího kanceláře
hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
ČSSD
Bc. Pavel Šoltys, DiS.
KSČM
Ing. Miroslav Marek
Koalice pro OK
RNDr. Ladislav Šnevajs
ODS
RNDr. Ivan Kosatík
TOP09 a STAN
Blanka Kolečkářová
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1.
Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
ČSSD
Miroslav Kapoun

-

KSČM
Koalice pro OK
ODS
TOP09 a STAN

Miroslava Vlčková
Ing. Pavel Horák
Kamil Zápeca
Mgr. Radek Brázda

Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2.
Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28. 6. 2013 nebyly
vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva Olomouckého
kraje se tedy zápis považuje za schválený.
K dotazům členů zastupitelstva vzneseným na posledním zasedání dne 28. 6. 2013:
V bodu 5.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – rozpočtové změny požádal
Ing. Jurečka o bližší informace k rozpočtové změně týkající se přesunu finančních
prostředků ve výši 200 tis. Kč na koordinaci neziskového sektoru v OK.
Předkládáno na dnešním zasedání ZOK v bodu Různé.
V bodu 5.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – Významné projekty OK byly
vzneseny následující požadavky:
 Mgr. Brázda požádal o informace k poskytnutým finančním prostředkům pro
dobrovolné hasiče z rozpočtu OK.
Požadovaná informace byla zaslána Mgr. Brázdovi dopisem dne 23. 7. 2013.
 Ing. Jurečka navrhl vyhotovit na příští zasedání zastupitelstva souhrnnou tabulku
poskytnutých podpor v letošním roce. Dále navrhl, aby se při přípravě rozpočtu na
příští rok projednal v rámci politických klubů způsob poskytování příspěvků.
V případě dotace Sigmě se zajímal o to, jaká část rozpočtu organizace směřuje na
podporu mládeže.
Požadované informace byly Ing. Jurečkovi zaslány emailem dne 20. 8. 2013.
 RNDr. Šnevajs navrhl z materiálu vypustit žádost č. 22, Junák – svaz skautů
a skautek ČR, okres Olomouc a do příštího zasedání zvážit aspoň částečné
vyhovění požadavku.
Předkládáno na dnešním zasedání ZOK pod bodem č. 5.6.
V bodu 12. Protipovodňová opatření na území OK byly vzneseny následující
požadavky:
 Ing. Horák požádal o sdělení, co již bylo realizováno v rámci přípravy realizace
poldru Teplice.
Požadované informace byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 23. 7. 2013
a současně jsou předkládány ZOK na dnešním zasedání v rámci bodu 24.
 Prof. Šarapatka navrhl, aby se problematikou protipovodňových opatření zabývala
podrobněji i Komise pro životní prostředí ROK.
Požadavek byl předán tajemníkovi komise, jednání komise pro životní prostředí
proběhne v říjnu.
V bodu 16. Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v OK požádal
Ing. Horák o vyhotovení materiálu, který by řešil, jaké má vedení kraje další
představy v oblasti nakládání s odpady.
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Informace o představě dalšího postupu při budování integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v OK by měla být podána ZOK po jednání Řídícího
týmu, které se má uskutečnit 22. 10. 2013. Z tohoto důvodu bude informace
předložena na zasedání ZOK v prosinci 2013.
V bodu 23. Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci výzev globálních grantů OK
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Mgr. Fidrmuc
navrhl, aby do výběrových komisí nebyly jmenovány osoby, které mají současně
podané projektové žádosti. Dále požádal o podrobnější informace týkající
vyřazených projektů z formálních důvodů.
Požadované informace byly Mgr. Fidrmucovi zaslány e-mailem dne 22. 7. 2013.
Mgr. Fidrmuc: Poděkoval za zaslané informace, kde bylo vysvětleno, proč některé
projekty byly vyřazeny, ale chyběla zde zmínka o tom, jak se bude řešit složení
výběrové komise pro příští výběrová řízení. Požádal o doplnění.
Ing. Rozbořil: Připomínka bude uvedena v zápise, informace doplněny.
V bodu 30. Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje požádal Mgr. Fidrmuc,
zda by mohl být formulář Návrh na úpravu, změnu, doplnění usnesení k dispozici
kromě webových stránek také v tištěné podobě na zasedání.
Formulář je zastupitelům k dispozici:
 v tištěné podobě na každém zasedání zastupitelstva u obsluhy hlasovacího
zařízení a na prezenci;
 v elektronické podobě na webu OK v sekci Zastupitelstvo – Obecné dokumenty –
Dokumenty ke stažení.
V bodu Různé byly vzneseny následující požadavky:
 Mgr. Záleská požádala o zpracování souhrnného přehledu o aktivitách
a spolupráci OK s partnerskými městy.
Odpověď s požadovanými informacemi byla Mgr. Záleské odeslána e-mailem dne
28. 6. 2013.
 Ing. Jurečka navrhl zvážit rozšiřování propagačních materiálů i prostřednictvím
sociálních sítí. Dále požádal, zda by bylo možné zastupitelům zasílat e-mailem
pozvánky na akce pořádané nebo spolupořádané krajem.
Pokud Olomoucký kraj bude pořádat nebo spolupořádat významné akce, budou
zastupitelům zasílány pozvánky e-mailem.
Ing. Jurečka: Poznamenal, že i jeho by odpovědi zaslané Mgr. Záleské a
Mgr. Brázdovi zajímaly. Požádal, zda by bylo možné zasílat odpovědi na dotazy,
pokud ne všem zastupitelům, aspoň předsedům klubů.
Ing. Rozbořil: Navrhl odpovědi zasílat předsedům klubů, kteří pak zajistí distribuci
svým členům. Požádal o zaznamenání do zápisu, že dotazy, na které se bude
odpovídat e-mailem, budou dostávat předsedové klubů všech zúčastněných
politických stran.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Souhlasil s návrhem, aby informace dostávali
předsedové klubů.
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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. Podkladové materiály Vám byly zaslány dne
11. 9. 2013 (tištěné a na CD). (Jedná se o materiály: 1 – 3, 4.1. – 4.3., 5.1. – 5.3.,
5.5. – 5.7., 6 – 10, 11.1. – 11.6., 12 - 32). Na webu OK byly tyto materiály v
elektronické podobě k dispozici dne 17. 9. 2013. Body projednané na schůzi ROK
19. 9. 2013 jsou předloženy na stůl. Současně Vám byly tyto materiály v předstihu
zaslány e-mailem dne 24. 9. 2013. Jedná se o materiály: Příloha č. 5 k bodu 3, body
4.4., 5.1.1., 5.4., 11.4.1., 23.1., 31.1., 32.1. a 33, v programu jsou označeny modře.
Dnes proběhla mimořádná schůze ROK, na které byly projednány materiály, které
máte rovněž předloženy na stůl. Jde o materiály č. 30.1. a 34, které jsou v programu
označeny červeně. Dále máte na stole novou verzi materiálu k bodu č. 1 – nová
verze návrhu programu, ve které jsou šedým rastrem označeny body, které byly do
programu doplněny dodatečně; do bodu Různé Informaci o využívání finančních
prostředků na aktivity NNO.V bodu Různé je avizováno vystoupení zástupce MVŠO,
ke kterému byla rozdána písemná informace.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2.
3.
4.1.

zasedání
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku Muzeu umění Olomouc,

4.2.
4.3.

státní příspěvkové organizaci
Smlouva o partnerství v projektu Centrum sociálně orientovaných inovací
Globální granty Olomouckého kraje II v rámci Operačního programu

4.4.

Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatek ke smlouvě
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku městu Velká Bystřice -

materiál bude předložen na stůl
5.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – rozpočtové změny
5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – rozpočtové změny – DODATEK

-

5.2.

materiál bude předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – účelové dotace ze státního rozpočtu

5.3.

obcím Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – dotace z Ministerstva práce a sociálních

5.4.

věcí na poskytování sociálních služeb
Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – plnění rozpočtu k 31. 8. 2013 - materiál
bude předložen na stůl
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5.5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – příspěvek obci Ruda nad Moravou,

5.6.
5.7.
6.
7.

Svazku obcí Mikroregion Zábřežsko, obci Jestřebí a obci Babice
Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – Významné projekty Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – příspěvek obci Dřevnovice
Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti dopravy
Dodatek č. 11 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové

8.

organizace
Žádost Svazku obcí „Povodí Loučka“ o poskytnutí finančního příspěvku z
rozpočtu Olomouckého kraje na rekonstrukci povrchů krajských komunikací

9.

dotčených výstavbou kanalizace
Návrh statutárního města Přerov k uzavření Memoranda o vzájemné
spolupráci a podpoře při vybudování přeložky „silnice I/55 Přerov – průtah

10.

centrem, 1. etapa“
Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního

systému Pardubického kraje na území Olomouckého kraje
11.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
11.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
11.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
11.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
11.4.1 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku –
.
11.5.
11.6.
12.

DODATEK - materiál bude předložen na stůl
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku
Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým

13.

majetkem
Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým

14.
15.
16.

krajem
Mezioborové studijní programy
Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce

17.
18.
19.

2014
Dar Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava
Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2014
Změna zřizovací listiny Muzea Prostějovska v Prostějově, příspěvkové

20.
21.
22.

organizace
Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti kultury
Poskytnutí dotace Povodí Odry, s. p.
Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v

23.

oblasti vodohospodářské infrastruktury
Změna účelu využití části dotace poskytnuté obci Doloplazy z fondu na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
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Olomouckého kraje
23.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – žádost obce Doloplazy - materiál bude
24.
25.

předložen na stůl
Informace o přípravě realizace poldru Teplice nad Bečvou
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území

26.

Olomouckého kraje
Příspěvkový program Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit

27.

zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2013 –

28.
29.

vyhodnocení žádostí a schválení smluv o poskytnutí dotace
Letiště Přerov
Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských

30.

předkládané ke schválení financování
Financování složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje

fondů

a obcí Olomouckého kraje
30.1. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro obec
31.

Nová Hradečná - materiál bude předložen na stůl
Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných

hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 – II. etapa
31.1. Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 - III. etapa (povodně 2013) materiál bude předložen na stůl
32.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
32.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK 33.

materiál bude předložen na stůl
Odvolání člena Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého
kraje z funkce a volba nového člena výboru - materiál bude předložen na

34.

stůl
Revokace části usnesení č. UZ/5/45/2013 a ukončení účasti Olomouckého
kraje v Agentuře rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje o.p.s. -

35.
36.

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/6/1/2013
Přítomno 50, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.

6

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/6/2/2013
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Symerský: Upozornil na technickou chybu v Příloze č. 4, týkající se usnesení
z 20. schůze ROK na straně 127. Poprosil přítomné o opravení technické chyby
v usnesení č. UR/20/37/2013, bodu 2 usnesení, kde byla nedopatřením uvedena
nesprávná částka za faktické užívání části pozemků parc. č. 1126/4 o výměře 140 m 2
v k.ú. a obci Pňovice, za období od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2013 ve výši 3 000 Kč. Výše
úhrady má správně být ve výši 3 200 Kč. Chyba vznikla při předložení materiálu do
Rady Olomouckého kraje (ROK), když v usnesení byla uvedena chybná částka,
z důvodové zprávy (DZ) tohoto materiálu jasně vyplývá, že výše úhrady je stanovená
na 3 200 Kč.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Záleská: Položila otázku, kdy zastupitelé dostanou komplexní materiál týkající
se Centrály cestovního ruchu.
Ing. Rozbořil: Reagoval na dotaz informací, že se stále neví, jakým způsobem bude
financována podpora cestovního ruchu v jednotlivých regionech. Původní návrh
z roku 2010 byl, že všechny prostředky půjdou přes kraje a kraje v rámci strategie
rozvoje cestovního ruchu je budou rozdělovat destinacím a destinačním
managementům. Dalším návrhem bylo, že 40 % půjde na destinační managementy a
60 % půjde na kraje, respektive na zřizované centrály. Další návrh zněl, že to bude
50 na 50 a posledním návrhem, který zazněl na Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
ZOK je, že by zákon o cestovním ruchu financování vůbec neřešil a financování by
probíhalo formou grantů. Pro upřesnění uvedl, že se jedná zhruba o 100 – 200
miliónů korun ročně. Původně návrh o podpoře cestovního ruchu vyžadoval zřízení
centrály cestovního ruchu tak, aby tyto finanční prostředky, které má spravovat kraj,
šly přes centrálu cestovního ruchu. Vznik centrály se předpokládá k 1. 1. 2014,
přestože zákon zatím není hotov. Centrála je potřebná pro Olomoucký kraj v rámci
koordinace různých záležitostí. Nicméně faktické naplnění v závislosti na zákonu by
probíhalo do poloviny roku 2014. Materiál v konečné verzi bude k dispozici příští
týden a po projednání půjde k další distribuci.
Mgr. Záleská: Vznesla dotaz, zdali zastupitelé dostanou tento materiál na
prosincovém zastupitelstvu se všemi finančními předpoklady a zeptala se pana
hejtmana, jestli vidí leden 2014 jako reálný pro spuštění centrály.
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Ing. Rozbořil: Ano. V případě, že ke spuštění nedojde k 1. 1. 2014, nic se neděje,
protože to nebude mít vliv na financování, ani žádné jiné záležitosti. Pracovní termín
zahájení centrály je k 1. 1. 2014.
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc: Uvedl, že v klubu materiál č. 3 prostudovali a
chybí jim tam dvě věci, které se týkají ceny a zhotovitele veřejných zakázek a
zveřejňování těchto zakázek na internetu. Navrhl za klub TOP09 a STAN doplnění
usnesení o bod 2 a 3. Bod druhý by zněl: ZOK žádá ROK, aby v usneseních o
vyhodnocení výběrových řízení veřejných zakázek uváděla cenu a zhotovitele těchto
zakázek. Bod tři, se kterým bude souhlasit více klubů, že ZOK doporučuje ROK, aby
smlouvy o realizaci veřejných zakázek byly zveřejňovány na internetu. Požádal o
oddělené hlasování o těchto bodech, a to před bodem prvním.
Ing. Rozbořil: Zastupitelé mají po schválení přístup k materiálům z ROK (zde tyto
informace jsou). Uvedl, že pokud budou materiál rozšiřovat o informace v případě
smluv, půjde o souběh informací. Co se týče zveřejňování smluv na internetu v rámci
transparentnosti a otevřenosti kraje uvedl, že smlouvy jsou již zveřejňovány.
Ing. Kubín, vedoucí odboru investic a evropských programů: Smlouvy nad
500 000 Kč jsou zveřejňovány včetně dodatků na profilu zadavatele
Ing. Rozbořil: Smlouvy jsou zveřejňovány, takže k těmto materiálům zastupitelé
přístup mají. Všechny tyto informace jak pro zastupitele, tak pro veřejnost, jsou
přístupné.
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc: Uvedl, že nejde jen o zastupitele, ale i o
veřejnost a bylo řečeno, že jsou smlouvy zveřejňovány pouze nad 500 tis. Kč a ve
volebním programu TOP09 a STAN měli podstatně nižší částku.
Ing. Rozbořil: Vyslovil názor, že nebude možno zveřejňovat veškerá výběrová
řízení.
Ing. Jurečka: Přimluvil se za návrh kolegy Šarapatky. Jedna věc je, když je to
zveřejňováno někde na profilu zadavatele, ale druhá věc je poměrně jednoduchá
aplikace dohledatelná na profilu OK, což by jako občan uvítal.
Ing. Rozbořil: Zeptal se, zda navrhovatelé trvají i na zveřejňování smluv
příspěvkových organizací, kterých je 200 a každá si v rámci své právní subjektivity
dělá také poptávky.
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc: Asi ano.
Ing. Tesařík: Uvedl, že takový návrh mohl padnout na pracovním setkání předsedů
klubů, nicméně není od věci to dnes tady prezentovat. Myslí si, že takový návrh by
měl mít analýzu. Navrhl, aby bylo uloženo hejtmanovi, aby zanalyzoval tu část smluv,
která není zatím zveřejňována a na prosincovém jednání ZOK by hejtman poskytl
zjištěné informace.
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prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc: Nebylo myšleno to zapracovat do tohoto
materiálu, ale bylo uvedeno, aby ROK uváděla v budoucnu. Záměrem nebylo
přepracovávání tohoto materiálu.
Blanka Kolečkářová: Možná by nám mohl být vzorem Liberecký kraj, který teď
získal cenu Otevřeno x Zavřeno, jestli o tom něco víte z médií. Myslím, že se z toho
můžeme poučit. Oznámila, že dostala informaci o finančním auditu kraje a OK se
umístil jako nejhorší v ČR a poprosila hejtmana o vyjádření během zasedání.
Ing. Rozbořil: Zeptal se, v jaké oblasti OK dopadl nejhůř.
Blanka Kolečkářová: Audit hospodaření v ČR.
Ing. Rozbořil: Je uvedeno, že hospodaříme nejhůř?
Blanka Kolečkářová: Takto bylo vyhodnoceno, děkuji.
Ing. Rozbořil: Ne všemu, co se píše v novinách, musíme věřit.
RNDr. Kosatík: Pro představu uvedl, že materiál o 25 tis. příspěvcích má několik set
stran (a to jsou informace k projektům vyjádřeny stručně). Pokud by se zveřejňovaly
smlouvy s těmito subjekty všechny – 90% smluv bude naprosto totožných. Je
potřeba navrhnout vyvážené řešení situace. Ne všechny subjekty měly tuto
skutečnost ve volebním programu.
Ing. Horák: Jedná se o vážné téma. Záležitosti kolem výběrových řízení a veřejných
zakázek touto společností hýbají. Je proto vítán jakýkoli krok, který povede
k informování veřejnosti a transparentnímu jednání ze strany Olomouckého kraje.
Proto přivítal předchozí návrh pana hejtmana (o vyváženém řešení situace). Vyslovil
názor, že nehlasovat pro něco, co vede k transparentnosti evokuje situaci, že někdo
chce něco krýt. Je proto potřeba přispět k co největší transparentnosti a může se
začít tím, že v současné době, kdy jsou na profilu zadavatele zveřejňovány některé
údaje – je možno tuto publicitu navenek uchopit ještě lépe a také je možno zřídit
speciální odkaz na webových stránkách Olomouckého kraje. Doporučil se
k problematice vrátit příště; jakékoliv odsunutí problému by nemuselo být veřejností
dobře vnímáno.
Ing. Jurečka: Transparentní veřejná správa není populismus, ale oprávněný
požadavek voličů, kteří chtějí vědět, jak se v oblastech státní správy nakládá
s daněmi. V této oblasti je možno nechat se rozumně inspirovat, takže navrhl probrat
toto téma na schůzce zástupců klubu. Pro příklad uvedl webové stránky Libereckého
kraje, kde je zveřejněna jednoduchá, přehledná tabulka, ve které je uvedeno o jakou
smlouvu se jedná, číslo smlouvy, na co byly finanční prostředky určeny a částka.
Jsou zde zveřejněny i částky okolo 30 tis. Kč. Vyslovil názor, že takováto forma
informování veřejnosti postačí. Doporučil toto téma prodebatovat v klubech a
připravit se na zveřejňování v průběhu příštího roku.
Ing. Rozbořil: V rámci otevřenosti a transparentnosti se nebrání žádné aktivitě.
Navrhl však tento postup: Zmapovat, o kolik se jedná smluv, v jakém rozsahu, určit
období (od kterého se bude zveřejňovat, či zda i zpětně). Doporučil, aby před
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případným hlasováním byly připraveny podkladové materiály a členové vedení by
zasedli napříč politickým spektrem a dohodli se na postupu. K Libereckému kraji
uvedl, že není jisté, zda jsou tam zveřejňovány veškeré smlouvy, které v Libereckém
kraji realizují.
MUDr. Chalánková: Navrhla, aby hlasování proběhlo odděleně pro bod 1 a bod 2.
Ing. Rozbořil: Rekapituloval návrh TOP09 a STAN.
Mgr. Pospíšil: Doporučil hejtmanovi, aby požádal profesora o stáhnutí návrhu
v souvislosti s argumenty, které zazněly (analýza).
RNDr. Kosatík: Požádal o upřesnění k předchozímu návrhu.
Ing. Rozbořil: Vyjádřil jsem se v tom smyslu, že se nejednalo o návrh hlasování. Je
potřeba si ujasnit, zda by měly být zveřejňovány smlouvy OK, zda i smlouvy
příspěvkových organizací atd.
Požádal profesora Šarapatku o stažení návrhu TOP09 a STAN. Do stanoveného
data bude připraven návrh na základě analýzy, nad kterým se bude možné usnést
napříč politickými kluby.
Ing. Jurečka: Formuloval protinávrh usnesení: Zastupitelstvo OK pověřuje hejtmana
OK k přípravě systémového návrhu na způsob zveřejňování smluv a smluv z
veřejných zakázek na webových stránkách OK na příští jednání zastupitelstva a
nastavit tak systém větší transparentnosti zveřejňování informací ze zadávání
zakázek OK na internetu.
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc: Myslím, že v tom třetím bodě je, že ZOK
doporučuje Radě, aby smlouvy o realizaci veřejných zakázek byly zveřejňovány na
internetu… Takže nepředpokládáme, že to bude do příštího týdne, ale že se vytvoří
určitá pravidla a určitý systém.
RNDr. Kosatík: Navrhl přerušení tohoto bodu a doporučil, aby kluby obdržely
písemný návrh a po přestávce se v diskusi nad tímto tématem pokračovalo.
Mgr. Mačák, MBA: Doporučil nejdříve udělat analýzu a teprve následně vytvořit
systém.
Ing. Rozbořil: Tento bod přerušil, s tím, že bude dán prostor klubům, ať napíšou
případné návrhy, ze kterých bude zřejmé, co je konkrétně po ROK v této souvislosti
požadováno.
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc: Zeptal se, do kdy bude bod přerušen.
Ing. Tesařík: Poprosil o ofocení návrhu prof. Šarapatky.
Ing. Rozbořil: Poprosil o ofocení materiálu pro kluby a rozhodl, že bod bude
pokračovat na konci celého jednání, před bodem Různé.
Projednávání bodu č. 3 pokračovalo v závěru zasedání ZOK.
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4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku Muzeu umění
Olomouc, státní příspěvkové organizaci
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Jedná se o technickou záležitost, která
v současné době vyplývá z toho, že vybudování Středoevropského fóra u nás
v Olomouci nebude v tuto chvíli realizováno. Původní smlouva bude změněna a tento
dodatek říká, že platí stávající smlouva, kterou Muzeu umění přispíváme
každoročně, v současné době zhruba 25 miliónů Kč. Do roku 2014 se nebude částka
zvyšovat na 35 miliónů Kč.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/4/2013
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

4.2. Smlouva o partnerství v projektu Centrum sociálně orientovaných
inovací
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. Tento materiál se týká uzavření Smlouvy o
partnerství bez finančního příspěvku mezi Olomouckým krajem a Centrem pro
komunitní práci Moravskoslezského kraje v projektu „Centrum sociálně
orientovaných inovací“. Projekt běží od 31. 12. 2012 do 30. 12. 2014 a je zaměřen na
využití inovací ve venkovských regionech a hledání vhodných forem podpory
zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce. Pomocí přenosu zkušeností
zahraničních partnerů jsou na Šumpersku a Přerovsku vytvořena dvě „Centra
sociálně orientovaných inovací“ – jedno v Šumperku a druhé v Lipníku nad Bečvou,
kde probíhá implementace nových metod. Nositelé inovací zde získávají informace a
znalosti pro praktickou realizaci projektů. Projekt je financován z prostředků ESF a
státního rozpočtu. Realizace projektu nebude mít dopad na rozpočet Olomouckého
kraje. Vzorová smlouva o nefinančním partnerství odpovídá požadavkům OP LZZ a
nezavazuje Olomoucký kraj nad obvyklý rámec nefinančního partnerství.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Chalánková: Dotázala se na podrobnější popis projektu Centrum sociálně
orientovaných inovací, na jeho konkrétní výsledky, počty zaměstnaných osob atd.
OK sice není zapojen finančně, ale tato smlouva může žadateli přinést výhody při
získávání finančních prostředků z Evropské unie. Požádala o dodatečné doložení
činnosti uvedeného Centra pro komunitní práci (CpKP). Zkušenosti s CpKP z našeho
regionu jsou již známy.
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Ing. Symerský: Doplnil, že cílem projektu je pomoc při zaměstnávání osob
znevýhodněných na trhu práce pomocí nových efektivnějších způsobů. Slíbil
rozeslání informací o dosavadních výsledcích centra pro komunitní práci.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/5/2013
Přítomno 50, pro 43, proti 0, zdržel se 4, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

4.3. Globální granty Olomouckého kraje II v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatek ke smlouvě
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Tento dodatek je na žádost příjemce Gymnázia
Jakuba Škody v Přerově. Příjemce požádal o změnu v rámci rozpočtu projektu a
přesun položek rozpočtu. Tato změna neovlivní počet bodů, získaných ve věcném
hodnocení, nicméně veškeré podstatné změny podléhají schválení ZOK.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/6/2013
Přítomno 50, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku městu Velká
Bystřice
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Tento bod je dodatek ke smlouvě na poskytnutí
příspěvku městu Velká Bystřice, kdy ZOK schválilo poskytnutí příspěvku ve výši
600 000 Kč. Příspěvek se dělí na investiční a neinvestiční část a tímto dodatkem
navyšujeme neinvestiční část na 296 000 Kč tak, jak je popsáno v DZ. ROK
doporučuje ZOK schválit.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/7/2013
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
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prof. Šarapatka: Zeptal se, proč Přílohy 1, 2, 3 a 4 zastupitelé berou na vědomí a
Přílohu č. 5 schvalují.
Ing. Rozbořil: Přílohy č. 1 – 4 jsou v kompetenci schválení v ROK a Příloha č. 2 je
v kompetenci schválení v ZOK.
RNDr. Kosatík: Informoval o tom, že dne 26. 9. 2013 proběhl Finanční výbor ZOK a
projednal všechny ekonomické body od bodu č. 5.1. až po bod 5.7. Výbor doporučuje
ZOK jejich schválení.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/8/2013
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – rozpočtové
DODATEK

změny –

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

K

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/9/2013
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

5.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

K

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/10/2013
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

5.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Jde o zapojení prostředků Ministerstva práce a
sociálních věcí na poskytování sociálních služeb. Jedná se o průtokové peníze přes
OK. Na straně 2 je uvedená tabulka, kde se můžete podívat na souhrn, jak
v porovnání s rokem 2012 dostávají finanční prostředky příspěvkové organizace OK
a jak finance dostávají neziskové organizace.
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Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/11/2013
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

5.4.

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – plnění rozpočtu k 31. 8. 2013

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Plnění příjmů Olomouckého kraje se pohybuje
cca na „kladné nule“ každý měsíc. Je potřeba zdůraznit, že údaje jsou v rámci
schváleného rozpočtu 2013. Ale neodráží výnos daní v rámci potřebnosti. Na straně
č. 5 jsou uvedeny výdaje OK, které se pohybují na 63 %, což opticky a do kříže
znamená, že OK se chová nákladově obezřetně a plní schválený rozpočet.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/12/2013
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

5.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – příspěvek obci Ruda nad
Moravou, Svazku obcí Mikroregion Zábřežsko, obci Jestřebí a obci
Babice
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Žadatelé jsou obce, kterým pravidla
neumožňují poskytnutí těchto prostředků, nicméně za podmínky schválení výjimky
v ZOK jim prostředky mohou být poskytnuty.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/13/2013
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

5.6. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2013

–

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Jedná se o zapojení finančních prostředků do
významných projektů. Hned pod bodem 1 je požadavek žadatele Junák - svaz
skautů a skautek ČR, okres Olomouc. To byl návrh pana doktora Šnevajse.
Vyzval zastupitele k dotazům.
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Ing. Jurečka: Poděkoval Radě Olomouckého kraje za zvážení žádosti z minulého
zasedání a navržení příspěvku organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, která je
nyní předložena pod pořadovým č. 1.
Dále požádal o vyjmutí žádosti č. 5. Náboženská obec Církve československé
husitské v Olomouci – Hodolanech, rekonstrukce Husova sboru v Olomouci
Hodolanech - výměna oken - 4. etapa - věž. Objekt neslouží nejen k církevním
účelům, ale také pro jiné kulturní a společenské akce. Poprosil, zda by bylo možné
žádost zařadit do příštích významných projektů.
Ing. Rozbořil: Sdělil, že finanční prostředky, pokud nebudou zapojeny rozpočtovou
změnou, jsou na tyto projekty vyčerpány. To je i zdůvodněním skutečnosti, že
nemohli být uspokojeni všichni žadatelé. V současnosti není známo, zda budou
vyčleněny další finanční prostředky, přestože jsou žádosti do významných projektů a
příspěvků do výše 25 tis. Kč stále přijímány.
Mgr. Brázda: Vznesl dotaz k žádosti č. 20, Divadlo na Šantovce, které je nově
vznikající společností a bude provozovat divadlo v nových prostorách. Co vedlo ROK
k tomu, aby navrhla této organizaci 500 tis. Kč na rozjezd.
Dále se dotázal, zda již existuje nějaká vize postupu u významných projektů v příštím
roce a zda budou vytvořena nějaká závazná pravidla.
Ing. Rozbořil: Vyjádřil se nejprve k dotazu na významné projekty – půjde o
rozhodnutí ROK a koalice. V současnosti se přemýšlí o dalším postupu v příštím
roce a zastupitelstvo bude včas informováno.
K bodu Divadlo na Šantovce – jedná se o nově vznikající divadlo, nicméně
příspěvek není až tak pro Divadlo na Šantovce, ale spíše pro divadlo Tramtárie, které
provozuje svoji činnost v naprosto nevyhovujících prostorách (nad supermarketem
Billa). Divadlo Tramtárie je podporováno v rámci divadelních grantů. Zde je
příjemcem Divadlo na Šantovce.
Mgr. Brázda: Dotázal se, zda pochopil správně, že divadlo Tramtárie se
transformovalo do obecně prospěšné společnosti Divadlo na Šantovce.
Ing. Rozbořil: Dovysvětlil, že nikoli. Divadlo Tramtárie stále funguje a příspěvek už
dostalo. Divadlo Tramtárie už druhý příspěvek nemůže dostat, proto byl zvolen tento
postup. Jde o stejný přístup jako v případě loutkového divadla v Bille. Zdůraznil, že
divadlo Tramtárie bude produkovat dětská představení.
RNDr. Kosatík: Upřesnil, že obě divadla nepůsobí v Bille, ale ve Slovanském domě,
řetězcem Billa tedy nejsou sponzorovány.
Ing. Rozbořil: Toto upřesnění přijal. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny další
dotazy k významným projektům, přistoupíme k hlasování.
Nejprve budeme hlasovat o vyjmutí bodu 5 (Náboženská obec Církve
československé husitské v Olomouci – Hodolanech) z tohoto materiálu a případném
znovuzařazení do příštího materiálu, pokud se najdou volné prostředky pro zapojení
do významných projektů.
Hlasování o návrhu Ing. Jurečky – vyjmutí bodu 5 (Náboženská obec Církve
československé husitské v Olomouci – Hodolanech) z předloženého materiálu.

15

Přítomno 50, pro 30, proti 4, zdržel se 11, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu
2.

schvaluje
a) předložený návrh realizace Významných projektů dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy
v částce 2 500 000 Kč
b) výjimku z Pravidel pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty
Olomouckého kraje pro rok 2013 u žádostí:
Žádost č. 18 Automotoklub ECCE HOMO Šternberk, občanské sdružení, IČ: 44936141, účel:
Rally Jeseníky
Žádost č. 19 Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci, občanské sdružení, IČ:
00562335, účel: Prestižní evropský pohár pořádaný Evropskou volejbalovou federací doprovodné reprezentativní a charitativní akce k 60. výročí založení SKUP Olomouc

3.

u k l á d á zabezpečit finanční krytí Významných projektů dle bodu 2 usnesení v částce
2 500 000 Kč

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
T: ihned
4.

u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/14/2013
Přítomno 50, pro 44, proti 1, zdržel se 3, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

5.7.

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – příspěvek obci Dřevnovice

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

K

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/15/2013
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

6.
Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v
oblasti dopravy
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Olomoucký kraj poskytl obci Želechovice
příspěvek ve výši 900 tis. Kč na výstavbu cyklostezky. Na základě podnětů
neúspěšného uchazeče při výběrovém řízení, zjistil Úřad pro hospodářskou soutěž,
že obec nedodržela postup dle zákona o veřejných zakázkách. Uchazeč musel splnit
podmínku prokázání stavební činnosti pouze na cyklostezky. Obec porušila jednu
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z podmínek smlouvy s OK, proto kraj nařídil obci Želechovice odvod ve výši
900 tis. Kč. Obec se proti platebnímu výměru odvolala k Ministerstvu financí ČR, to
ale odvolání zamítlo. Obec Želechovice dne 22. 3. 2013 vrátila 900 tis. Kč do
rozpočtu a současně požádala o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a
tím i souvisejícího penále. Vzhledem k tomu, že obec Želechovice sama nepochybila
(zadala veřejnou zakázku odborné firmě), ROK po projednání doporučuje ZOK
schválit prominutí odvodu a souvisejícího penále. Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Mgr. Kučera, MPA: Jako ředitel Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy
(Agentury) doplnil několik informací týkajících se materiálu. Ze strany bývalého
starosty obce Želechovice p. Alta došlo k několika pochybením, a to především
v tom, že nedal Agentuře dostatek prostoru pro užití opravných prostředků. Pan
starosta přes veškeré upozornění Agentury smlouvu podepsal. Agentura mu
samozřejmě nabídla, že po nálezu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
provedou zdarma nové výběrové řízení.
Dodal, že na bývalého pana starostu podala žalobu i Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová a
on sám osobně byl několikrát podávat vysvětlení na policii. Rozsudek v této věci
zatím nepadl. Je dobré, aby zde na zasedání zastupitelstva zaznělo, že tento příběh
nezačíná u samotné Agentury, ale již u odvolaného starosty p. Alta. Závěrem dodal,
že předložený návrh podporuje a bude hlasovat „pro“.
Mgr. Mačák, MBA: Poděkoval za doplnění. Vzhledem k tomu, že pan starosta již ve
funkci skončil, nepřipadlo mu korektní jeho jméno zmiňovat. Doufá však, že
z důvodové zprávy nevyplývá, že měl být někdo obviňován.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/16/2013
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

7.
Dodatek č. 11 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Jsou tu dva důvody, proč tento materiál
byl předložen. Jeden důvod je změna rozsahu nemovitého majetku, předaného a
odejmutého z hospodaření Správy silnic OK a druhá navrhovaná změna je zrušení
doplňkové činnosti. Správa silnic OK tuto činnosti již dlouhodobě nevykonává.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/17/2013
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
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8.
Žádost Svazku obcí „Povodí Loučka“ o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na rekonstrukci povrchů
krajských komunikací dotčených výstavbou kanalizace
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/18/2013
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

9.
Návrh statutárního města Přerov k uzavření Memoranda
o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování přeložky „silnice I/55
Přerov – průtah centrem, 1. etapa“
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Předložený návrh Memoranda je
odsouhlasen i Ředitelstvím silnic a dálnic. Statutární město Přerov problematiku
projednávalo 9. září, schválilo usnesení v plném znění. Za posledních 5 let se na
Ministerstvu dopravy vystřídalo již 8 ministrů, za pár dnů přibude devátý, z čehož
vyplývá, že o nějaké koncepci, strategiích nebo kontinuitě nelze hovořit. Během této
doby padal spousta příslibů směrem k městu Přerov a určitě se všichni shodneme,
že se jedná o neuralgický dopravní problém celého OK (nedokončená D1, průtah
městem). Memorandum má primárně sloužit k vytvoření co největšího tlaku
především na Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Memorandum je
především deklaratorní, případný finanční příspěvek bude předmětem dalších
jednání.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
RNDr. Kosatík: Upozornil na str. č. 2, článek I Memoranda, kde je ve druhém
odstavci uvedeno: "Přípravu stavby (zajištění dokumentace pro stavební povolení,
inženýrskou činnost, vlastní stavební povolení), včetně výkupů pozemků
a nemovitostí zajistí statutární město Přerov za finanční spoluúčasti Olomouckého
kraje." Navrhl do usnesení doplnit bod, který by uložil ROK předložit zastupitelstvu ke
schválení výši finančního příspěvku. Tento požadavek avizoval již na jednání
zástupců klubů, které proběhlo 20. 9. 2013.
Mgr. Mačák, MBA: Poděkoval za návrh a vyjádřil souhlas s doplněním usnesení.
Zopakoval, že Memorandum má sloužit především sloužit k tomu, aby se společně
se statutárním městem Přerov mohl vyvíjet na Ředitelství silnic a dálnic, které
reprezentuje stát, nátlak. Pouhých příslibů již bylo mnoho. K dostavbě D 1 zmínil, že
v pondělí zde bude na jednání pan premiér, a tato problematika je jedním z hlavním
témat. Samozřejmě k tomu bude připojeno i téma průtahu městem Přerov.
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Ing. Rozbořil: Schvalování příspěvku je určitě v kompetenci zastupitelstva.
Zopakoval návrh RNDr. Kosatíka na doplnění usnesení o bod 4: "ukládá ROK
předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje k rozhodnutí výši podílu spolufinancování
Olomouckého kraje".
Memorandum je skutečně návrhem řešením komplexní situace ve městě Přerov. Jak
zmínil Mgr. Mačák, 30. 9. 2013 navštíví OK premiér. Jsou stanoveny priority OK,
které budou patřit mezi hlavní témata jednání - dostavba D1, průtah městem Přerov,
letiště a přechod financování sociálních služeb od roku 2014 na kraje.
RNDr. Kosatík: Upozornil, že doplněné usnesení je promítnuto. Měl by zde být
uveden i termín plnění.
Ing. Rozbořil: Stanovení konkrétního termínu je problematické, zatím nevíme, jaké
výše částka bude. Bude to ovlivněno především tím, jaké pozemky bude nutné
vykoupit, za jakou cenu ale to je v moci statutárního města Přerov.
Miroslav Kapoun: Vznesl dotaz, k čemu bude Memorandum, pokud navrženou
částku zastupitelstvo později neschválí.
Mgr. Mačák, MBA: Zmínil, že všechny strany zastoupené v ZOK měly určitě ve
svých volebních programech příslib, že budou tuto investiční akci podporovat.
Nepředpokládá tedy, že by došlo k neschválení navržené částky. V doplnění
usnesení určitě nevidí problém, takto bude naopak deklarována společná vůle ZOK
pomoct statutárnímu městu Přerov.
Ing. Tesařík: Diskuze o Memorandu mezi OK a městem Přerov byla zahájena již
v předchozích volebních obdobích. Za vedení RNDr. Kosatíka byla např. podpořena
rekonstrukce Mádrova podjezdu za 20 mil. Kč, byla zahájena příprava křižovatky na
Dluhonské ulici, rekonstrukce autobusového nadraží, … Všem je určitě známa velmi
špatná dopravní situace ve městě Přerov, a proto je dobré podpořit celé usnesení
včetně doplněného bodu, které navrhl RNDr. Kosatík.
Mgr. Rašťák: Doplnil, že město Přerov společně s Ředitelstvím silnic a dálnic a
Ministerstvem dopravy skutečně na tomto projektu pracují již dlouhé roky. Nyní je to
ve stavu, kdy Ředitelství silnic a dálnic se k tomuto projektu stále ještě hlásí a chce
ho pomoci realizovat. Je potřeba si však uvědomit, že zmíněné akce (rekonstrukce
Mádrova podjezdu, křižovatka na Dluhonské ulici, most Legií přes Bečvu) se nachází
na silnicích II. případně III. třídy. Pro OK je tedy výhodné, že se k tomu stát hlásí,
najde aspoň nějaké finanční prostředky na tuto investiční akci.
Mgr. Mačák, MBA: Všichni jsme si dostatečně vědomi složité dopravní situace ve
městě Přerov. Jednání, které se vedou jsou dlouhodobá a schválení Memoranda
může jenom pomoct.
Ing. Jurečka: Zmínil, že o tomto bodu vedli na jednání klubu také velkou diskuzi.
Průpich Přerova situaci ve městě v zásadě vůbec nevyřeší, dojde ke zrychlení o dvě
světelné křižovatky, ale do ukončení dostavby D1 bude intenzita dopravy stále
stejná. Nebylo by dobré, kdyby se na státní úrovni začalo vnímat, že se situace
v regionu řeší Memorandem a ochabl důraz, aby Ministerstvo dopravy a ředitelství

19

silnic a dálnic rychle dokončilo chybějící úsek D1. Memorandum chápe jako pokus
zvýšení tlaku, ale určitě se nejedná o systémové řešení dopravy v Přerově.
Mgr. Mačák, MBA: Co se týká dostavby D1, tak přísliby jednotlivých ministrů padly.
Na úsek Lipník nad Bečvou - Říkovice je určitá částka alokována, pozemky
vykoupeny. Úsek Říkovice - Přerov je stále ještě v jednání. Jedná se o spojené
nádoby a dostavba D1 je určitě také prioritou OK.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc .: Vyjádřil také obavu z toho, aby Memorandum
nezablokovalo výstavbu dálnice. Potvrdil, co již zde bylo řečeno. Ráno hovořil
s Ing. Čočkem, ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury, který uvedl,
že Ředitelství silnic a dálnic s Memorandem souhlasí a opravdu se počítá s
tím, že severní část úseku se začne stavět. Ředitelství silnic a dálnic s
Memorandem souhlasí a opravdu se počítá s tím, že severní část úseku se
začne stavět příští rok.
Ing. Rozbořil: Všichni samozřejmě souhlasí s tím, co bylo zmíněno již na začátku,
že je zájmem nás všech, aby Přerov přestal být problematickým dopravním
uzlem. Nikdo další již do diskuze není přihlášen, bude se hlasovat o
doplněném usnesení o bod 4.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2.

s c h v a l u j e uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování
přeložky „silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa“ dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

3.

u k l á d á p o d e p s a t Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování
přeložky „silnice I/55 Přerov - průtah centrem Přerova, 1. etapa“, po jeho schválení v orgánech
statutárního města Přerova

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
4.
ukládá
předložit Zastupitelstvu Olomouckého
spolufinancování Olomouckého kraje
O: Rada Olomouckého kraje
T: 2014

kraje

k

rozhodnutí

výši

podílu

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/19/2013
Přítomno 50, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

10. Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného
dopravního systému Pardubického kraje na území Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák Vše je obsaženo v DZ. Jedná se o standardní
smlouvu, a z technických důvodů jsou schvalovány tři současně. Je potřebný souhlas
vždy od obou krajů. Maximální výše kompenzace je do 200 tis. Kč.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/20/2013
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.
Ing. Rozbořil navrhl přestávku na oběd v 12:00 hodin.
Ing. Tesařík: Poprosil, aby klub ČSSD po vyhlášení přestávky neodcházel, aby
mohli projednat doplnění usnesení k materiálu č. 3.
Ing. Rozbořil: Mgr. Kubjátová požádala o předsunutí bodů 26. a 34. z důvodu její
nepřítomnosti na odpolední části zasedání. Navrhl odhlasovat projednávání bodů
Mgr. Kubjátové po bodech k majetkoprávním záležitostem.
Hlasování o přesunutí projednávání bodů č. 26 a 34 po bodu č. 12 programu:
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

11.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/21/2013
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

11.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/22/2013
Přítomno 50, pro 44, proti 0, zdržel se 2, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.
Dodatečně byla provedena technická oprava materiálu:
Usnesení, body 4.23. a 4.89.:
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Z textu odstavců odstraněno přebytečné slovo „mezi“:
4.23.
odkoupení části pozemku parc. č. 1476/11 o výměře 4 m2, dle geometrického
plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 pozemek parc. č. 1538/14 ost. pl. o výměře
4 m2 v k.ú. a obci Věrovany mezi z vlastnictví Růženy Navrátilové,
4.89.
odkoupení části pozemku parc. č. 314/2 o výměře 77 m2, dle geometrického
plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemek parc. č. 409/33 ost. pl. o výměře 77
m2 v k.ú. a obci Věrovany mezi z vlastnictví Miroslava Dvořáčka,
Stejná technická oprava byla promítnuta do DZ, na str. 17 – položka č. 23 a str. 22 – položka
č. 89.

Ing. Rozbořil: Předal řízení zasedání zastupitelstva 1. náměstku hejtmana,
Mgr. Mačákovi, MBA.

11.3. Majetkoprávní
majetku

záležitosti

–

bezúplatné

převody

nemovitého

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský.
Mgr. Mačák, MBA vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/23/2013
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

11.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský.
Mgr. Mačák, MBA vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/24/2013
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
Dodatečně byla provedena technická oprava materiálu:
Usnesení, bod 4:
Upraven odkaz na odstavce:
schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 1. – 33.11. 3. 1. – 3. 9. a 3. 11. návrhu na
usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k
předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem
dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v
kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční.
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11.4.1.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku – DODATEK
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. Tato záležitost se týká pozemků v areálu
Střední školy zemědělské v Přerově, Osmek 47. Jedná se o vypořádání pozemků
mezi OK a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemky jsou
potřebné pro zdárné dokončení investiční akce, která bude probíhat od února do
srpna 2014. K vydání stavebního povolení bude nutný souhlas vlastníků dotčených
pozemků se stavbou. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se vyjádřil,
že přistoupí pouze na jednání o bezúplatném převodu pozemků.
Mgr. Mačák, MBA vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/25/2013
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

11.5. Majetkoprávní
nemovitého majetku

záležitosti

–

vzájemné

bezúplatné

převody

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský.
Mgr. Mačák, MBA vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/26/2013
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

11.6. Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský.
Mgr. Mačák, MBA vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/27/2013
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.
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12. Zásady postupu
s nemovitým majetkem

orgánů

Olomouckého

kraje

při

nakládání

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. Nutnost navržených změn v materiálu byla
vyvolána rozhodnutím Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu ve věci
kompetence orgánů samosprávy při předávání majetku příspěvkovým organizacím
do hospodaření, dále výsledkem auditu Ministerstva financí a úpravou vnitřního
předpisu o oběhu účetních dokladů. Všechny tyto změny se týkají části III. Zásad
postupu orgánů OK a jsou rozepsány v DZ. Zejména z praktických důvodů
navrhujeme revokaci dosavadních zásad jako celku ke dni 30. 9. 2013, a od
1. 10. 2013 potom přijetí nových zásad. Změny jsou vyznačeny kurzívou
s podtržením v přiloženém dokumentu.
Mgr. Mačák, MBA vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/28/2013
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.
Mgr. Mačák: Předal
Ing. Rozbořilovi.

řízení

zasedání

zastupitelstva

zpět

hejtmanovi,

26. Příspěvkový program Podpora poskytování sociálních služeb
a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Jedná se o pravidelný materiál. Návrh na
přerozdělení dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb je doporučeno
radou i odbornou komisí, které je poradním orgánem rady.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Chalánková: Zúčastnila se jednání komise, a to v části přerozdělování
prostředků pro prevenci kriminality. Na str. č. 6 materiálu je uvedena Charita Konice
s navrženou "nulou". Vzhledem k tomu, že se jedná v dané oblasti o jediného
poskytovatel sociálních služeb, navrhla příspěvek ve výši 200 tis. Kč. Vzhledem k
tomu, že by došlo k navýšení i celkové částky, navrhla doplnit usnesení o bod,
kterým ZOK žádá odbor ekonomický o zajištění finančního krytí.
Mgr. Kubjátová: Jako předkladatelka materiálu trvá na návrhu rozdělení tak, jak je
uvedeno v materiálu. Rozdělení dotačního programu se odvíjelo i od toho, jakým
způsobem byli postupně dofinancováni tito poskytovatelé v průběhu dotačních
programů z Ministerstva práce a sociálních věcí.
MUDr. Chalánková: Svou žádost předložila jako protinávrh. Jedná se o doplnění
částky do materiálu.
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Ing. Rozbořil: Usnesení se tedy měnit nebude, jedná se pouze o úpravu částky
v tabulce. Bude se hlasovat o protinávrhu TOP 09 a STAN: "ZOK doporučuje
poskytnutí částky Charitě Konice ve výši 200 tis. Kč. ZOK žádá odbor ekonomický
o zajištění finančního krytí. "
Hlasování o protinávrhu TOP 09 a STAN:
Přítomno 50, pro 20, proti 16, zdržel se 11, nehlasovali 3
Návrh nebyl přijat.
Ing. Rozbořil: Vzhledem k tomu, že se další diskutující k bodu nehlásí, budeme
hlasovat o základním návrhu usnesení.

Hlasování o základním návrhu usnesení:
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/43/2013
Přítomno 50, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

34. Revokace části usnesení č. UZ/5/45/2013 a ukončení účasti
Olomouckého kraje v Agentuře rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje o.p.s.
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Jedná se o revokaci usnesení posledního
ZOK. Jedná se o Agenturu rozvojové a humanitární pomoci, kde byli dva zakladatelé,
OK a Univerzita Palackého Olomouc. Soud dříve neumožnil změnu zakladatelů, nyní
již ano, proto OK může jako zakladatel vystoupit.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/54/2013
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

Ing. Rozbořil, vyhlásil přestávku na oběd. Přestávka trvala od 12:05 do
12:50 hod.
Z odpoledního jednání byli omluveni: Ing. Suchomel, Mgr. Kubjátová, Ing. Horák
a doc. MUDr. Vomáčka, Ph.D., MBA.
Ing. Rozbořil připomněl, že do bodu Různé je přihlášen Mgr. Ladislav Chvátal, PhD.,
náměstek ředitele pro vnější vztahy Moravské vysoké školy Olomouc.
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13. Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem
Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. Rada Olomouckého kraje předkládá ZOK
k projednání racionalizační projekt školských příspěvkových organizací zřizovaných
OK. Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela
Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc. Při
racionalizaci jsme vycházeli z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy OK. Záměr sloučení byl projednán ve Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost ZOK, kdy výbor uložil odboru školství, mládeže
a tělovýchovy zpracovat racionalizační projekt. Tato problematika byla projednána
s ředitelkami obou dotčených škol, kdy ředitelky zpracovaly vlastní racionalizační
projekty. Jejich projekty byly téměř totožné, lišily se pouze v termínu sloučení těchto
škol. Zdravotní škola navrhovala sloučení k 31. 12. 2013 s účinností 1. 1. 2014
a jazyková škola navrhovala sloučení k 3. 6. 2014. Vše je uvedeno v DZ.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/29/2013
Přítomno 47, pro 43, proti 0, zdržel se 2, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

14.

Mezioborové studijní programy

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo částku
800 tis. Kč z rozpočtu OK na vytvoření a rozvoj mezioborových studijních programů
vysokých škol se sídlem na území OK. Vytváření mezioborových studijních programů
je uvedeno jako jeden ze základních inovačních nástrojů Regionální inovační
strategie OK (RIS). Cílem RIS je podpora zvyšování konkurenceschopnosti místní
ekonomiky. Záměr realizace mezioborových studijních programů byl zpracován
odborem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se zástupci Moravské vysoké
školy Olomouc, Univerzity Palackého Olomouc a Vysoké školy logistiky, Přerov. Jako
hlavní klíčové aktivity mezioborových studijních programů jsou popsány:
specializované vzdělávací semináře, identifikace podnikatelských záměrů,
zpracování podnikatelských záměrů, prezentace podnikatelských záměrů. Na
realizaci výše uvedených aktivit obdrží příjemci příspěvek ve výši, který je uveden
v tabulce – Univerzita Palackého v Olomouci 100 tis. Kč, Vysoká škola logistiky
100 tis. Kč. Moravské Vysoké škole Olomouc je navržena částka 600 tis. Kč
z důvodu, že je garantem projektu.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Fidrmuc: Uvítal, že OK podporuje vzdělávání v oblasti podnikatelských aktivit.
Upozornil na nejasnost v materiálu na str. 5, v tabulce Způsob čerpání finanční
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alokace. Ing. Švec uvedl celkovou částku 800 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč by mělo být
věnováno na 60 hodin přednášek, a to odpovídá částce 500 Kč na hodinu, což je
odpovídající. U další částky 500 tis. Kč není identifikováno, na co bude částka
použita v jednotlivých položkách. Je zde např. Identifikace podnikatelských záměrů,
Odborný individuální couching, Vedení a koordinace projektu a Administrace celého
projektu. Vyjádřil nesouhlas s částkou 500 tis. Kč, která odpovídá 10 tis. Kč na
osobu, a to z důvodu nepřiměřenosti této částky. Podal návrh, aby ZOK stáhlo bod
č. 14. Mezioborové studijní programy z jednání a uložilo předkladateli rozepsat
částku 500 tis. Kč uvedenou na str. 5 materiálu podle jednotlivých položek.
Ing. Švec: Požádal o doplnění vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Gajdůška, MBA.
Mgr. Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy:
Připomínka Mgr. Fidrmuce je jistě racionální, nicméně vyúčtování
500 tis. Kč není jenom záležitost paušální. S příslušnými subjekty je uzavřena
smlouva, která velmi precizně stanovuje podmínky vyúčtování. Při vyúčtování se
budeme dívat na jednotlivé položky a neznamená to, že 500 tis. Kč bude utraceno.
V rámci smlouvy si vyúčtování částky pohlídáme.
Ing. Rozbořil: O návrhu Mgr. Fidrmuce se bude hlasovat. Přečetl předložený návrh:
"Zastupitelstvo Olomouckého kraje stahuje bod č. 14. Mezioborové studijní programy
z jednání ZOK dne 27. 9. 2013 a ukládá předkladateli rozepsat částku 500 tis Kč,
uvedenou v tabulce na str. 5 DZ dle jednotlivých položek řádku 4.
Hlasování o návrhu Mgr. Fidrmuce:
Přítomno 47, pro 14, proti 14, zdržel se 12, nehlasovali 7
Návrh nebyl přijat.
Ing. Rozbořil: K materiálu nejsou žádné další připomínky, proto budeme hlasovat o
základním návrhu s tím, že Mgr. Gajdůšek, MBA, se vyjádřil k vyúčtování uvedené
položky.
Hlasování o základním návrhu:
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/30/2013
Přítomno 47, pro 37, proti 7, zdržel se 1, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

15.

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. Jedná se o administrativní úkony, kdy školy žádají
o změny ve vymezení své hlavní a doplňkové činnosti a vymezení majetku ve
zřizovacích listinách. Nové znění je v přílohách označeno tučně. Doporučuji
zastupitelstvu materiál schválit.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/31/2013
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

16. Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti
sportu v roce 2014
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Měla by se schválit pravidla pro poskytování
příspěvků v oblasti sportu na rok 2014. Předpokládáme, že stejně jako v předchozích
letech, bude v návrhu rozpočtu na příští rok vyčleněna částka v obdobné výši.
Pravidla, která jsou předkládána, jsou mírně upravena. Změny se týkají především
podávání žádosti, oblasti použití, vyúčtování a termínů. V příloze jsou úpravy
vyznačeny zeleně. Termín vyhlášení bude 1. 10. 2013, termín uzávěrky 6. 1. 2014.
Důvod proč jsme letos urychlili uzávěrku žádostí, je abychom je stihli projednat
v ROK a následně v prvním ZOK v roce 2014, které se očekává v měsíci únoru.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Záleská: Kritéria by měla být při každém rozdělování peněz jasně daná
a zřetelná, i když vyhodnocování je potom subjektivní. Od kolegů z Komise pro
mládež a sport ROK se doslechla, že na jednání komise jim byly předloženy tabulky
s již vyplněnými částkami. Apeluje proto na to, aby členové komise měli při
rozhodování větší vliv a nebyli pouze jakýmsi hlasovacím strojem. Požádala
Mgr. Rašťáka, aby stručně vysvětlil, na základě čeho budou žádosti posuzovány.
Kritéria slouží pouze k přihlédnutí nebo se z nich bude i vycházet?
Mgr. Rašťák: Pravidla jsou jasně dána. V části A, odstavci 15 Přílohy č. 1 jsou
uvedena jednotlivá kritéria pro vyhodnocování žádostí pod body a) - k). Každá žádost
nemusí splňovat všechna kritéria, ale bude s k nim přihlížet.
Mgr. Záleská: Nechtěla slyšet žádná kritéria, požadovala pouze shrnutí vysvětlené
vlastními slovy, co bude rozhodující pro vyhodnocení příspěvků. Poprosila
o vysvětlení bodu e), co znamená "úroveň soutěží jednotlivých družstev (dospělí
i mládež)".
Mgr. Rašťák: Úroveň soutěží jednotlivých družstev je myšlena tak, že každý sport
má několik úrovní soutěží. Ve fotbale se jedná například o soutěže IV. třídy až po
extraligu ve fotbale.
Mgr. Záleská: Vysvětlení již rozumí.
Mgr. Rašťák: Nehodnotí se až tak, jestli byli žadatelé první nebo poslední, ale spíše
jakou úroveň soutěže družstvo hraje.

28

Mgr. Záleská: Poděkovala za vysvětlení a doplnila, že některé věci by formulovala
trochu jinak.
Ing. Rozbořil: Hlavním kritériem je samozřejmě mládežnický sport. Určitě je zásadní,
zda má klub rozvinutou mládežnickou základnu. Určitě je i důležitá úroveň soutěže a
to, jak kdo OK reprezentuje. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy komisi musí
předložit nějaký návrh, ale je potom pouze v kompetenci komise, jak s tímto návrhem
naloží a v jakém stavu ho předloží radě. Komise je poradním orgánem rady a určitě
může navrhovat změny.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Upozornil na str. 16 Přílohy č. 1 na odst. k), kde je
uvedeno u zabezpečení pitného režimu pro účastníky: "Nákup nealkoholických
nápojů a piva." Tento bod se mu zdá nadbytečný, pitný režim je zahrnut v předchozí
odrážce "Občerstvení, strava pro účastníky."
Mgr. Rašťák: Pivo se tam dostalo asi nedopatřením.
Ing. Rozbořil: Můžeme se shodnout na tom, že se slovo "pivo" škrtne?
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Navrhl vypustit celý bod k).
Mgr. Rašťák: Souhlasí s tím, aby bylo vyškrtnuto slovo "pivo". Jinak se jedná pouze
o příklady, není nutné, aby organizace musela vše vyčerpávajícím způsobem splnit.
Jsou to jen příklady použití.
Ing. Rozbořil: Celý bod k) lze obsahem zahrnout do odrážky "Občerstvení, strava
pro účastníky", která je uvedena v bodu j). Vypuštění bodu k) by tedy nemělo nic
ovlivnit.
Mgr. Rašťák: Je možné, že nějakou logiku to má. Pravděpodobně se jedná
o nealkoholické pivo, z textu to ale ne zcela jasně vyplývá. Navrhl tedy vyškrtnout
pouze slovo "pivo" v bodu k). Jinak by návrh nechal tak, jak je.
RNDr. Kosatík: Zmínil se o způsobu poskytování příspěvků Komisí pro mládež
a sport ROK v minulosti, kde členové komise měli možnost rozdělení určité částky.
Nyní tuto možnost nemají, pouze v případě, že by se jinému žadateli příspěvek
odebral nebo snížil. Požádal, aby stejně jako v předchozích obdobích, měli členové
komise posílenou pozici, například s možností předložit vlastní návrh na poskytnutí
příspěvku v určitém finančním objemu. Doporučení člena komise by mohlo být
limitováno (podobně jako v předchozím období) částkou 10 – 15 tis. Kč.
Mgr. Rašťák: Pokud si kolegové z komise přinesou každý 15 tis. Kč, tak samozřejmě
mohou přidávat, kde chtějí. Dodal, že v komisi pracuje již druhé volební období
a navrhování příspěvků se zásadním způsobem nezměnilo. Počet žádostí narostl,
ale dostupný finanční objem je příliš nízký. V tuto chvíli se není dostatek prostředků
na to, aby každý mohl disponovat 15 tis. Kč. Pracovníci odboru školství, mládeže
a tělovýchovy žádostí posuzují fundovaně a na základě schválených pravidel.
RNDr. Kosatík: V minulosti to bylo jinak, komise měla větší vliv.
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Ing. Rozbořil: Vnímáme tento návrh. Určitě se nebude navyšovat částka, kterou
komise rozděluje, ale budeme se zabývat posílením pozice členů komise.
Požádal Mgr. Rašťáka, aby jako předkladatel shrnul opravu materiálu.
Mgr. Rašťák: Zopakoval, že navrhuje na str. 16 Přílohy č. 1 vypustit slovo "pivo"
v bodu k). Jinak se návrh nemění.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2.

s c h v a l u j e Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v
roce 2014 dle důvodové zprávy a upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/32/2013
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

17. Dar Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní
Morava
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků
regionu Severní Morava byl poskytnut dar už v předchozích letech, rada navrhuje tak
učinit i v roce letošním.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Tesařík: Vyjádřil, že akci podpoří. Připomněl, že spolupráce s olympioniky lze
využít i v průběhu roku při různých akcích OK.
MUDr. Chalánková: Vznesla dotaz, zda je nutné dar poskytovat prostřednictvím
nadačního fondu. Je možné dary poskytovat olympionikům přímo.
Mgr. Rašťák: Už třetím rokem poskytujeme dary tímto způsobem. Nadační fond nám
poskytne vyúčtování komu a v jakých částkách jsou finanční prostředky poskytnuty.
Oni jsou členy klubu Olympioniků a oni vědí o jednotlivých sportovcích. My ty
informace nemáme tak podrobné, jako má konkrétně Český klub Olympioniků.
Ing. Rozbořil: Vzhledem k tomu, že se nikdo další do diskuze nahlásí, budeme
hlasovat o materiálu.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/33/2013
Přítomno 47, pro 38, proti 0, zdržel se 6, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

18. Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji
v roce 2014
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Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. K žádným změnám v programu nedošlo.
Termín vyhlášení je 2. 10. 2013, uzávěrky žádostí 6. 1. 2013.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Jurečka: Zmínil se o možnosti podávat žádosti v oblasti příspěvků na podporu
sportu prostřednictvím elektronického formuláře. Žádosti do programu podpory
kultury by se také mohly podávat prostřednictvím elektronického formuláře stejně,
jako je tomu v oblasti sportu.
Mgr. Rašťák: V tuto chvíli bych to nechal v navržené podobě a pro příští dotační
období roku 2015 se tuto věc pokusíme vylepšit.
Ing. Jurečka: Jedná se o úpravu jednoho odstavce a drobné změny v administraci.
Je logické, když to jednoduše jde v jedné oblasti, proč by to nešlo i v druhé.
Mgr. Rašťák: Neznám důvody proč v jednom případě to jde a v druhém ne, takhle to
zpracoval odbor kultury a památkové péče.
Ing. Rozbořil: Zeptal se pana PhDr. Garčice, zdali je v tom nějaký problém.
PhDr. Garčic, vedoucí odboru kultury a památkové péče: Uvedl, že v tom žádný
problém nevidí. V materiálu na straně 6 je uvedeno: „Žádosti o dotace se předkládají
ve lhůtě stanovené ve vyhlášení programu osobně prostřednictvím podatelny
krajského úřadu, datovou schránkou, poštou nebo elektronickou cestou se
zaručeným elektronickým podpisem atd.“
Mgr. Rašťák: Doplnil, že se nejedná úplně o totéž. Nejedná se o elektronický
formulář, do kterého se píše přímo. Odbor kultury a památkové péče by ho musel
nejdříve vytvořit.
PhDr. Garčic, vedoucí odboru kultury a památkové péče: Po vyhlášení programu
jsou na webu samozřejmě k dispozici i elektronické formuláře.
Ing. Rozbořil: Poděkoval za vysvětlení a doporučil Mgr. Rašťákovi, aby si prohlédl
své stránky.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/34/2013
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

19. Změna zřizovací
příspěvkové organizace

listiny

Muzea

Prostějovska

v

Prostějově,

Úvodní slovo přednesl Mrg. Rašťák. Měli bychom schválit žádost Muzea
Prostějovska v Prostějově, p.o., o změnu názvu na Muzeum a galerie v Prostějově,
p.o. Důvody jsou popsány v DZ, jedná se především o zaměření muzea také na
výstavní činnost a spolupráci s mnoha galeriemi v ČR a zahraničí.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/35/2013
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

20. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
v oblasti kultury
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Jedná se o prominutí povinnosti odvodu částky
80 tis. Kč a souvisejícího penále pro město Uničov. Účelovost této dotace byla
naplněna, došlo pouze k prodlení asi dvou dnů realizace a vyúčtování.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/36/2013
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

21.

Poskytnutí dotace Povodí Odry, s. p.

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. Povodí Odry požádalo OK o poskytnutí
příspěvku na přípravné práce a zajištění podkladů pro aktualizaci Plánu dílčího
povodí Horní Odry ve výši 220 000,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že Povodí Odry
zabírá v Olomouckém kraji pouze malou část (území okresu Jeseník), je navrhováno
v případě přípravy plánu oblasti Povodí Odry přispět zpracovateli přímo
prostřednictvím účelově vázaného příspěvku z rozpočtu OK částkou ve výši
220 000,- Kč na zpracování průzkumného monitoringu vodního útvaru Zlatý potok od
pramene po státní hranici pro ověření trendů mikrobiálního znečištění a identifikaci
zdrojů prioritní látky a pracovního hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod
jako podkladu pro návrh opatření v dílčím povodí Horní Odry na území OK. Finanční
prostředky na plánování v oblasti vod jsou zajištěny ve schváleném rozpočtu
Olomouckého kraje na nový rok.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/37/2013
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
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22. Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné
situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. Olomoucký kraj byl požádán obcemi
Skorošice, Opatovice, Palonín a městem Němčice nad Hanou o poskytnutí účelové
finanční pomoci na řešení mimořádných situací v oblasti vodohospodářské
infrastruktury. Z rozpočtu OK je v letošním roce možno na řešení těchto situací využit
2 077 000,- Kč. Návrh na rozdělení této částky najdete v DZ na straně 7. Obci
Skorošice je navržena částka 250 000 Kč, obci Opatovice 150 000 Kč, obci Palonín
1000 000 Kč a městu Němčice nad Hanou 677 000 Kč. Při návrzích byla zvažována
výše vodného a stočného, velikost obcí, ale také míra spolufinancování. V případě
poskytnutí účelových finančních dotací obcím na řešení mimořádné situace v oblasti
infrastruktury vodovodů a kanalizací ve výši navržené v důvodové zprávě by byly
finanční prostředky určené na tento účel v roce 2013 vyčerpány.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Blanka Kolečkářová: Vznesla dotaz, zda v případě Němčic na Hané je
provozovatelem kanalizací obec nebo společnost VHP Ivanovice na Hané. Pokud
obec požádá o příspěvek na opravu vodovodu, který jí nepatří, tak je žádost
zamítnuta? Je situace jiná, pokud by se jednalo o mimořádnou událost?
Ing. Symerský: Poprosil o komentář vedoucího odboru životního prostředí a
zemědělství, Ing. Veselského
Ing. Rozbořil: Zeptal se paní Kolečkářové, kterým konkrétním starostům a obcím
byla žádost zamítnuta.
Blanka Kolečkářová: Například obec Držovice, kde jsem starostkou.
Ing. Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství: Co se týká
konkrétně města Němčice na Hané, tam je vlastníkem vodohospodářské
infrastruktury město Němčice na Hané, ale provozovatelem je společnost VHP
Ivanovice na Hané. Dotace na podporu výstavby a rozšíření vodohospodářské
infrastruktury probíhá pravidelně z fondu na podporu obnovy a výstavby
vodohospodářské infrastruktury, na který bývá vyčleněná částka ve výši cca 30 - 40
mil. Kč. Žádosti se posuzují podle schválených pravidel.
Ing. Rozbořil: Takže odpověď zní, pokud obec Držovice dodrží pravidla, má
možnost čerpat z fondu na výstavbu nebo opravu kanalizace.
Blanka Kolečkářová: Žádala již 2x, ale dotace jí nebyla poskytnuta. Dotaz vznesla
i kvůli jiným starostům, aby měli větší šanci uspět.
Ing. Rozbořil: Zopakoval, že je třeba splnit pravidla na poskytování těchto příspěvků,
která byla schválena zastupitelstvem.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Informoval, že o tomto problému budou diskutovat
i na jednání Komise pro životní prostředí ROK, zejména však o odvádění
záplavových vod. V mnoha případech voda přiteče do obce z důvodu špatného
33

hospodaření v přilehlé krajině. Proto bude nutné se problémy v okolní krajině
podrobněji zabývat.
Ing. Rozbořil: Vzhledem k tomu, že už nikdo další není přihlášen do diskuze, zahájil
hlasování k uvedenému materiálu.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/38/2013
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

23. Změna účelu využití části dotace poskytnuté obci Doloplazy
z fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. Obec Doloplazy měla vrátit poskytovateli
nevyčerpanou část dotace ve výši 321 930 K
. Již v minulosti jsme rozhodli nevyhovět žádosti obci Doloplazy o tom, aby byl
zůstatek použit na další navazující akci. Obdrželi jsme však i další žádost obce
Doloplazy v této záležitosti a opět navrhujeme nevyhovět. Během existence fondu
od roku 2005 dosud nenastal žádný případ, že by nevyčerpaná dotace nebyla
vrácena OK. V případě vyhovění žádosti by se jednalo o precedens pro další
obdobné žádosti ze stran obcí.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/39/2013
Přítomno 47, pro 43, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

23.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – žádost obce Doloplazy
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Obec Doloplazy obdržela příspěvek na úpravu
nefunkční povrchové kanalizace, zůstatek z této dotace ve výši 321 929 Kč byl použit
na úpravu chodníků, které vznikly v rámci oprav kanalizace. Na základě žádosti,
kterou máte přílohou materiálu, obec Doloplazy chtěla po dobu 3 let splácet tuto
částku OK. ROK navrhuje vyhovět, ale pouze do konce roku 2014. Vyzval zastupitele
k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani
dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/40/2013
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
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24.

Informace o přípravě realizace poldru Teplice nad Bečvou

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. Na základě diskuze na zasedání ZOK
konaného dne 28. 6. 2013 k problematice realizace a přípravy protipovodňových
opatření na území OK byl vznesen požadavek na zástupce státního podniku Povodí
Moravy na písemné zpracování informace o tom, co bylo v roce 2013 ze strany
tohoto podniku vykonáno v rámci přípravy realizace poldru Teplice. Požadovaná
informace byla doručena dne 12. 7. 2013 (viz. Příloha č. 1) a následně byla dne
23. 7. 2013 v souladu s textem zápisu ze zasedání rozeslána všem členům ZOK.
Obsahem sdělení je, že v současnosti není z Ministerstva zemědělství žádný pokyn
k zahájení této přípravy, a to ani v majetkoprávní oblasti. Je tedy možno konstatovat,
že v roce 2013 nebyla v rámci přípravy tohoto opatření vyvíjena ze strany Povodí
Moravy, s.p., žádná aktivita. Dopis je přílohou materiálu. Ve svém závěru se
Ing. Pehal zmiňuje, že věří, že schválená pravidla další etapy protipovodňových
opatření budou známa velmi brzy a upřesní tak způsob další přípravy a realizace
opatření předpokládaných v letech 2014 – 2020 a budou moct postoupit dál
v přípravě protipovodňových opatření. Ve chvíli, kdy budou známa závazná pravidla,
obratem bude iniciováno setkání se zástupci Ministerstva zemědělství, OK a Povodí
Moravy. Dále v předloženém materiálu máte informace o aktuálním stavu přípravy
protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy části týkající se suché nádrže poldru
Teplice včetně například finanční návaznosti a předběžného harmonogramu.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/41/2013
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

25. Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. Finanční prostředky na vyplácení této tradiční
podpory lesnímu hospodářství byly na rok 2013 vyčleněny ve výši 9 000 000,- Kč.
Vyčleněné finanční prostředky byly poskytnuty na žádosti zaregistrované do
11. 3. 2013. Krajský úřad OK však evidoval dalších 36 žádostí zaregistrovaných po
tomto datu v celkovém objemu 1 000 000,- Kč. Na základě této skutečnosti ROK
schválila usnesením ze dne 22. 8. 2013 rozpočtovou změnu, kterou byly navýšeny
finanční prostředky na poskytování příspěvků na hospodaření v lesích
o 1 000 000,- Kč. Rada Olomouckého kraje již v rámci tohoto navýšení projednala
žádosti a schválila poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích svým
usnesením ze dne 5. 9. 2013 ve výši 294 244,- Kč. Žádosti, o kterých rozhoduje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje, jsou uvedeny v Příloze č. 1. Výše návrhu rady na
poskytnutí příspěvků je 705 756,- Kč. V případě, že ZOK schválí předložený návrh na
poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích uvedený v této Příloze, budou finanční
prostředky vyčleněné ve schváleném rozpočtu pro rok 2013 na poskytování
příspěvků na hospodaření v lesích včetně navýšení vyčerpány.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Chalánková: Dotázala se, co se bude dít s dalšími žádostmi, které budou
přicházet ve zbývající části roku. Jedná se především o žadatele, kteří sázejí
stromky. Uvedla, že částka 9 mil. Kč se jí zdá nedostačující.
Ing. Symerský: Požádal o vysvětlení vedoucího odboru životního prostředí
a zemědělství.
Ing. Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství: Podle
stávajících pravidel, která budou platit od nového roku, se žádosti předkládají do tří
měsíců od realizace předmětu žádosti. V pravidlech je uvedeno, že příspěvky jsou
vypláceny do výše finančního limitu, který byl chválen ZOK pro kalendářní rok.
Žádosti, které jsou doručeny po 1. 10. kalendářního roku mohou být na základě
rozhodnutí zastupitelstva uhrazeny z rozpočtu následujícího roku. Žádosti, které
přijdou v mezidobí, tak bohužel podle stávajících pravidel není možno vykrýt, pokud
nesplní limit 3 měsíců, kdy byl předmět příspěvku realizován.
Ing. Rozbořil: Nikdo další se nehlásí do diskuze, můžeme zahájit hlasování.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/42/2013
Přítomno 46, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

27. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro
rok 2013 – vyhodnocení žádostí a schválení smluv o poskytnutí dotace
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Materiál se týká rozdělení dotace na
postgraduální vzdělávání lékařů. Je to již čtvrtý rok, kdy OK vypisuje grantové
schéma, které má za cíl zvýšit počet zejména praktických lékařů a praktických lékařů
pro děti a dorost v OK. V DZ je uveden seznam žadatelů včetně výše dotace. Na str.
3 DZ je zobrazen graf zobrazující vývoj počtu všeobecných praktických lékařů
v Olomouckém kraji od roku 2007. V roce 1990 bylo v OK 360 praktických lékařů
a od té doby se počet snižuje. Nejméně jich bylo v roce 2008. V roce 2012 jsme jich
měli 356 a vzhledem k vzestupné tendenci jich v roce 2013 můžeme mít 360, což je
stejný počet jako v roce 1990. Finanční částka postupně klesá z toho důvodu, že
požadovaný stav praktických lékařů je téměř naplněn a také proto, že do jisté míry
vyčerpána kapacita akreditovaných školitelů.
Vyjádřil naději, že se tento dotační titul podaří dostat i do rozpočtu příštího roku, aby
mohly být podporované i jiné oblasti. V loňském roce se jednalo například o vzdělání
v oblasti plicního lékařství.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/44/2013
Přítomno 46, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
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Návrh byl přijat.

28.

Letiště Přerov

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. V tomto materiálu schvalujeme změnu využití
investičního příspěvku za rok 2011 ve výši 5 390 000 Kč s tím, že částka
2 390 000 Kč se bude vracet do rozpočtu OK a částka ve výši 3 000 000 Kč bude
použita na provoz Regionálního letiště Přerov. Dále tímto materiálem budeme brát
na vědomí dohodu o spolupráci a společném postupu při provozování letiště
v Přerove mezi Regionálním letištěm Přerov a.s. a LOM Praha, s.p., dle Přílohy č. 2
DZ. Dohoda navazuje na odchod armády z areálu letiště a jejím cílem je stabilizovat
stávající situaci a udržet civilní provoz na letišti Přerov. Rada materiál projednala dne
5. 9. 2013.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/45/2013
Přítomno 45, pro 41, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

29. Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů
předkládané ke schválení financování
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Stavba obchvatu Čechy - Domaželice, která
měla být původně hrazena z finančních prostředků z ROP, byla nakonec financována
z prostředků EIB, a tím se uvolnila částka cca 385 mil. Kč. V příloze č. 1 je uveden
seznam náhradních akcí. Požádal Ing. Kubína, vedoucího odboru investic
a evropských programů, aby upřesnil, zda nemá akce č. 5 III/44429 Šternberk,
Hvězdné údolí, I. Etapa, ze seznamu vypadnout.
Ing. Kubín, vedoucí odboru investic a evropských programů: Z Úřadu
Regionální rady jsme dostali informaci o tom, že tato akce nebyla schválena.
Ing. Rozbořil: Navrhl akci č. 5 III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí, I. Etapa, v Příloze
č. 1, ze seznamu vypustit a součtová čísla v tabulce přepočítat. Celkové náklady OK
se tak sníží.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2.

37

s c h v a l u j e financování realizace projektů dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy
v případě získání dotace

3.

s c h v a l u j e realizaci projektů v oblasti dopravy ve veřejném zájmu

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/46/2013
Přítomno 44, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

30. Financování
složek
integrovaného
Olomouckého kraje a obcí Olomouckého kraje

záchranného

systému

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vše zásadní je uvedeno v tabulce na str. 10.
Rezerva na rok 2013 byla schválena v částce 6 mil. Kč, v průběhu roku byla
navýšena z rezervy z rozpočtu odboru zdravotnictví o 1 100 000 Kč. Celkem je
k dispozici 7 100 000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou zejména využívány na řešení
krizových situací v rámci OK. Nejvyšší částka byly použity na spolufinancování
cisternových vozidel pro město Kojetín a obec Petrov nad Desnou. Obce dostávaly
v minulosti dotace ve výši 2 mil. Kč a díky úsporám státního rozpočtu byla částka
snížena na polovinu. OK jim v souladu s pravidly částku dokrývá, aby si jednotky
sboru dobrovolných hasičů mohly obnovovat vozový cisternový park. Dále jsou zde
uvedeny částky na mimořádné události, povodně v Čechách, přívalové deště,
přistávací plocha záchranné služby atd. Díky zapojení částky 1 100 000 Kč z odboru
zdravotnictví mohla být částečně financován projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Šumperku. Zbrojnice je sice státní, ale generální ředitelství jim slíbilo poskytnout na
projekt cca 90 mil. Kč.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Brázda: Vznesl dotaz k na str. 9 materiálu, k části K) Společnost ZHT Group
s.r.o., kde rada schválila poskytnutí finančních prostředků ve výši 115.000 Kč
společnosti ZHT Group s.r.o. na nákup věcných cen do soutěže „Tohatsu Fire Cup
2013“. Není zde zcela jasné, kdo je pořadatelem soutěže. Pokud ZHT Group
generálním sponzorem akce, proč ještě žádá o finanční podporu OK? Diskutoval se
zástupci dobrovolných hasičů z Přerovska, kteří na velké okresní soutěže dostali od
OK podporu 15 tis. Kč. Zde je navržena částka 115 tis. Kč. Jedná se sice o věcné
ceny, ale v porovnání s okresními sdruženími je to neporovnatelné i s ohledem na to,
že se jedná minimálně o 15., 19. ročník velké ceny okresního sdružení. I počet
účastníků velké ceny přerovského okresního sdružení zahrnuje cca 40 mužských
družstev, plus další ženy a děti. Požádal o vysvětlení, co ROK vedlo k tomu, že tak
vysokou částkou podpořila právě tento pohár a naopak okresní ceny byly podpořeny
částkou 15 tis. Kč.
Ing. Rozbořil: Tohatsu Fire Cup 2013 je soutěž, která nejen v OK, ale i v celé
republice nemá obdoby. Je daleko náročnější než okresní, oblastní a jiné soutěže.
Jedná se o prestižní záležitost. OK v minulosti kupoval pro vítěze od firmy ZHT
Group s.r.o. agregát. Dvakrát po sobě se stalo, že vyhrálo stejné družstvo, které
obdrželo stejnou cenu. Proto je navrženo od ZHT Group nakoupit i jiné vybavení,
které se hodí všem hasičům - centrály, ponorná čerpadla apod. Tato firma je vlastně
jedinou dominantní v ČR, která tato zařízení prodává. Nákupem cen také nepřímo
podporujeme dobrovolné hasiče. Ceny jim budou sloužit k další činnosti.
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Mgr. Brázda: Doplnil, že přerovští hasiči se účastní hasičské extraligy a jsou
opravdu na špičkové úrovni.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Připomněl, že v bodu 22 dnešního zasedání byla
schválena obci Palonín dotace ve výši 1 mil. Kč. V tomto bodu žádají o poskytnutí
příspěvku na opravu mostku a zjevně to spolu souvisí. Není zde doporučení ke
schválení, ale může vzniknout problém v tom, že pokud opět přijde přívalová srážka,
voda s bahnem z okolních pozemků se pod mostek nevejde a ten spadne. Pak příští
rok přijde další žádost o poskytnutí finančních prostředků. Požádal, aby se někdo
řešením situace zabýval.
Ing. Rozbořil: Upozornil, že řešení není na kraji. O opravu mostku by si pak mohla
požádat každá obec ze 400 obcí v OK. Připomenul přívalové deště v Bílé Lhotě, kde
voda díky zemědělskému hospodaření protekla až do centra Litovle. To byl mělo být
spíše tématem k zamyšlení.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: O špatném hospodaření v krajině se zmínil již u
projednávání bodu 22.
Ing. Rozbořil: Nikdo další se nehlásí do diskuze, můžeme zahájit hlasování.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/47/2013
Přítomno 43, pro 36, proti 2, zdržel se 0, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.

30.1. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
pro obec Nová Hradečná
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Obec Nová Hradečná se významně podílela na
likvidaci povodňových škod u Litoměřic. Tímto materiálem navrhujeme poskytnutí
částky 66 tis. Kč například na obnovu techniky.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/48/2013
Přítomno 43, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

31. Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 – II. etapa
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. V první etapě rozdělil OK částku ve výši
4 413 953 Kč, ve druhé etapě rozdělil zůstatek ve výši 473 047 Kč včetně navýšení
ve výši 601 000 Kč. Rozdělení celkové částky ve výši 1 074 047 Kč je v Příloze č. 1
DZ. Jedná se o účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra.
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Upozornil na administrativní chybu v tabulce na straně 4 Přílohy č. 1. U Klenovic na
Hané byla omylem uvedena částka 21 080 Kč, která patří ke Kostelci na Hané.
V řádku Klenovice na Hané bude částka 21 000 Kč ve sloupci "akceschopnost JPO
II" smazána, celková částka bude opravena na 3 020 Kč. V řádku Kostelec na Hané
se ve sloupci "akceschopnost JPO II" doplní částka 21 000 Kč, celková částka bude
upravena na 37 140 Kč. Dodal, že rozdělení má svá pravidla, tato chyba vznikla
pouze nedopatřením.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/49/2013
Přítomno 43, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

31.1. Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 - III. etapa
(povodně 2013)
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/50/2013
Přítomno 43, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

32.

Zápisy ze zasedání výborů 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/6/51/2013
Přítomno 43, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

32.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje –
DODATEK
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/52/2013
Přítomno 43, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.
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33. Odvolání člena Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva
Olomouckého kraje z funkce a volba nového člena výboru
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Klub ČSSD navrhuje odvolání člena Výboru
pro regionální rozvoj ZOK pana Martina Kofroně, který byl jmenován za ČSSD
a místo něj nominuje novou členku Mgr. Šárku Zapletalovou.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/53/2013
Přítomno 43, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.
Od 14:15 hod. pokračovalo projednání bodu č. 3.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Ing. Rozbořil: Prosím, vraťme se k bodu 3, který jsme přerušili.
Jestli dovolíte, v průběhu jednání jsem si nechal zjistit, zveřejňování smluv městem
Olomouc. Pro porovnání uvedu zveřejňování na webových stránkách.
Na stránkách OK odkazujeme veřejné zakázky přepnutím na profil zadavatele. Jsou
tam zveřejňovány všechny smlouvy nad 500 tis. Kč, dle zákona. Každý kdo chce,
může po zaregistrování smlouvy stahovat, pracovat s nimi a zjišťovat co ve
smlouvách je.
Statutární město Olomouc, kde je v radě zastoupena TOP 09, má naprosto stejný
postup. Zveřejňuje všechny smlouvy nad 500 tis. Kč, dle zákona. Každý kdo chce,
může po zaregistrování smlouvy stahovat, pracovat s nimi a zjišťovat co ve
smlouvách je. Stejný postup by měl být zachován identicky i do budoucna, o což
žádám pana profesora Šarapatku, jako zástupce TOP 09, která má zastoupení
v městské radě.
Další věc je, že samozřejmě existuje zákon 106/99 Sb. Na základě tohoto zákona
občané mohou žádat jakoukoli informaci, včetně veřejných zakázek, smluv a
naplňování těchto smluv.
K dispozici jsem dostal dva návrhy na úpravu usnesení.
 Protinávrh TOP09 a STAN, kde chtějí v návrhu doplnění bodu 2: ZOK žádá
ROK, aby v usneseních o vyhodnocení veřejných zakázek, o vyhodnocení
výběrových řízení uváděla cenu a zhotovitele těchto zakázek. A bod 3 zní:
ZOK doporučuje ROK, aby smlouvy o realizaci veřejných zakázek byly
zveřejňovány na internetu. To je návrh TOP09 a STAN.
Dále máme předložený základní návrh usnesení, kterým bereme na vědomí zprávu o
činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období.
 Další návrh respektive protinávrh na doplnění návrhu usnesení o bod 2: ZOK
bere na vědomí záměr Rady Olomouckého kraje zpracovat a ZOK dne
20. 12. 2013 předložit systémový návrh způsobu zveřejňování vyhodnocení
veřejných zakázek, včetně podstatných náležitostí smluv na webových
41

stránkách kraje. Tento návrh bude předjednán na společném jednání
předsedů klubů zastupitelů zastoupených v Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
Hlasování o protinávrzích probíhá v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy.
Nejprve budeme hlasovat o posledním předloženém návrhu.
MUDr. Chalánková: Poslední návrh nám také vyhovuje, předjednání předsedy klubů
je už nad rámec, nemusí to být součástí usnesení ZOK.
Ing. Jurečka: To byl de facto podnět z naší strany, byli bychom rádi, kdyby bylo
deklarováno projednání napříč politickým spektrem.
Ing. Rozbořil: Vraťme se tedy k hlasování. Do diskuze není nikdo další přihlášen.

Hlasování o protinávrhu Ing. Rozbořila – základní návrh usnesení, doplněný o nový
bod 2 usnesení.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
b e r e n a v ě d o m í upravenou zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé
období
2.

b e r e n a v ě d o m í záměr Rady Olomouckého kraje zpracovat a Zastupitelstvu
Olomouckého kraje dne 20. 12. 2013 předložit systémový návrh způsobu zveřejňování
vyhodnocení veřejných zakázek, včetně podstatných náležitostí smluv na webových stránkách
kraje. Tento návrh bude předjednán na společném jednání předsedů klubů zastupitelů
zastoupených v Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/3/2013
Přítomno 43, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

MUDr. Chalánková: Ještě se zapomnělo hlasovat o bodu 2 našeho návrhu
usnesení, proto jsme chtěli hlasovat o bodech odděleně.
Ing. Rozbořil: Žádám tedy o oddělené hlasování o návrhu usnesení, kterým ZOK
žádá ROK, aby v usneseních o vyhodnocení výběrových řízení veřejných zakázek
uváděla cenu a zhotovitele těchto zakázek. Hlasujme o tomto bodě.
Přítomno 43, pro 7, proti 11, zdržel se 16, nehlasovali 9
Návrh nebyl přijat.
Ing. Rozbořil: Dotázal se MUDr. Chalánkové, zda ještě má nechat hlasovat o bodu
3 návrhu usnesení TOP09 a STAN.
MUDr. Chalánková: To už není nutné. Jen jako připomínku do diskuze dává otázku,
co brání tomu, aby byly ceny vyhodnocených výběrových řízení veřejných zakázek a
zhotovitele součástí usnesení.
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Ing. Rozbořil: Zastupitelstvo před pěti minutami schválilo nové usnesení. Nic
nebrání vypracování analýzy co zveřejňovat. Sejde se reprezentace klubů napříč
politickým spektrem a následně se vyhodnotí další postup.
RNDr. Kosatík: Myslím, že všichni vnímáme to, že podstatnou náležitostí smluv je
kdo a za kolik.
Ing. Rozbořil: Jsme rok po ustanovujícím zastupitelstvu. Nevím, proč tyto návrhy
nebyly předneseny začátku volebního období. Zastupitel na to má samozřejmě
právo, nicméně může hrát roli, že jsme měsíc před volbami.
V průběhu tohoto zasedání jsem přemýšlel, proč například kolegyně Kolečkářová
mluvila o nejhorším auditu Olomouckého kraje. Když audit Olomouckého kraje nebyl
proveden, pouze byl proveden přezkum hospodaření a z toho tak negativní
informace nevyplývají.
Blanka Kolečkářová: Máte pravdu, bylo to na internetu. V nějakém monitoringu, že
proběhlo nějaké porovnání hospodaření krajů z územních celků ČR.
Ing. Rozbořil: Prosím paní kolegyni i stranu TOP09 a STAN, aby napříště hejtman
byl písemně informován s uvedením konkrétních negativních informací o kraji. Tedy
ne, že někdo někde něco slyšel. Negativní informace o našem kraji se týkají nás
všech, tedy všech zastupitelů Olomouckého kraje.
Blanka Kolečkářová: Děkuji za upozornění.

35.

Různé

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. V rámci dotazů vznesených na minulém
zasedání vznikl požadavek Ing. Jurečky na poskytnutí informací, týkajících se
přesunu finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč na koordinaci neziskového sektoru
v OK. Písemný materiál byl zastupitelům rozdán. Je v něm pregnantně popsáno, že
odbor tajemníka hejtmana na zajištění stejné činnosti využil pouze částku
145 720 Kč. Zdůraznil, že při zachování stejného rozsahu činností rada významně na
této položce ušetřila.
Ing. Jurečka: Poděkoval za připravený materiál.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Mačák, MBA: Zastupitelům byla na stůl
k optimalizaci a rozvoji silniční sítě na území
schvalovat na zasedání ZOK. Dále sdělil, že
zahajovat velmi významná investiční akce za
železniční stanice Olomouc.
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rozdána pozvánka na prezentaci
OK. Materiál se bude v prosinci
14. 10. 203 se bude slavnostně
cca 3,1 mld. Kč - rekonstrukce

Ing. Rozbořil: Vyzval Mgr. Chvátala, PhD., náměstka ředitele pro vnější vztahy
Moravské vysoké školy Olomouc k přednesení prezentace.
Mgr. Chvátal, PhD., náměstek ředitele pro vnější vztahy Moravské vysoké školy
Olomouc: Jménem Moravské vysoké školy Olomouc poděkoval za udělené slovo.
Vzhledem k tomu, že škola obdržela dotaci od OK, považuje slušné alespoň ve
stručnosti zastupitele seznámit s tím, jak tyto prostředky byly použity. V letošním roce
se škola přestěhovala do nového kampu a je součástí nově vybudovaného BEA
centra Olomouc. Na stůl byl rozdán stručný materiál, který shrnuje uplynulý rok.
Moravská vysoká škola se zaměřuje na výuku oborů ekonomiky a managementu, to
znamená těch oborů, které Univerzita Palackého Olomouc tradičně nenabízí.
Veškeré prostředky z OK byly investovány především do kvality studia. V letošním
roce se podařilo výrazně posunout kvalitu v personálním obsazení, v oblasti vědy
a výzkumu, do přenosu tržního know-how. Dalším specifikem školy je snaha o reálný
vztah k tržnímu hospodářství. Studenti čerpají informace nejen z knih, ale jsou
zapojení do praxe. Míra nezaměstnanosti absolventů školy se v letošním roce
pohybuje na čísle 3,34 %. Míra nezaměstnanosti OK je pro porovnání 11 %.
Moravská vysoká škola Olomouc byla založena proto, aby mohla přispět
k hospodářskému rozvoji v kraji také tím, že mladí lidé nemusí odcházet za studiem
ekonomiky a managementu do jiných měst. Snaha je posílit manažerskou strukturu v
rámci OK. 85 % studentů má trvalé bydliště Olomouci a v OK. Závěrem poděkoval
zastupitelům za podporu.

Ing. Rozbořil: Na závěr upozornil zastupitele na akce:
Dne 1. 10. – koncert Václava Hudečka v Čechách pod kosířem,
Dne 8. 10. – slavnostní předávání Zlatých křížů Českého červeného kříže.
Akcí je mnohem více, informace o nich lze nalézt na webových stránkách nebo jsou
k dispozici na vyžádání u koordinačního oddělení.

Ing. Rozbořil ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 14:37 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 27. 9. 2013“ a přehled jmenovitého hlasování
o jednotlivých usneseních.

Zapsali:
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Alžběta Spáčilová
Veronika Dresslerová
Taťána Vyhnálková

V Olomouci dne 7. 10. 2013
……………………………….
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje
Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….. .
Bc. Pavel Šoltys, DiS.
člen zastupitelstva

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

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

……………………………………….
RNDr. Ivan Kosatík
člen zastupitelstva

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