Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 22. listopadu 2013
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 22. 11. 2013
v 10:05 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 52 členů zastupitelstva kraje,
3 členové byli nepřítomni.
Z účasti na zasedání byli omluveni: Ing. Marie Fomiczewová, PhDr. Alois
Mačák, MBA, RNDr. Alena Rašková.
Zahájení zasedání se neúčastnil Mgr. Jiří Zemánek (příchod v 10:45 hod.).
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje (OK) Ing. Jiří Rozbořil.
Ing. Rozbořil: Úvodem připomněl, že dle platného jednacího řádu je z každého
zasedání zastupitelstva pořizován zvukový záznam. Pro vystupující z řad veřejnosti
uvedl, že vystupující má právo podat námitku proti zveřejnění záznamu ve smyslu
zákona o ochraně osobních údajů. Námitka bude zaznamenána do zápisu
a v případě uznání námitky bude před zveřejněním záznamu daná část záznamu
upravena.
Důvodem svolání dnešního mimořádného zastupitelstva byla obdržená dotace
z Ministerstva vnitra (MV) pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) ve výši
8,8 mil. Kč. Rozdělení této částky se zabývá materiál č. 14 Neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí OK na rok
2013 – IV. etapa. Vzhledem k tomu, že řádné zastupitelstvo bylo naplánováno až na
19. 12. 2013, obce by příspěvek již nebyly schopny vyúčtovat. V letošním roce se
jedná již o 4. tranši, celkem za rok 2013 ministerstvo poskytlo dotaci ve výši
20 mil. Kč.

1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Jiří Rozbořil zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku
V. Dresslerovou a osobu zodpovědnou za obsluhu elektronického hlasovacího
zařízení Ing. Niče, vedoucího kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním
skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:

ČSSD
PaedDr. Karel Crhonek

KSČM
Miroslava Vlčková

Koalice pro OK RNDr. Ladislav Šnevajs

ODS
Ing. Lubomír Žmolík

TOP09 a STAN Mgr. Radek Brázda

Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:

ČSSD
PaedDr. Karel Crhonek

KSČM
Miroslava Vlčková

Koalice pro OK Mgr. Ivo Slavotínek

ODS
Mgr. Jiří Pospíšil

TOP09 a STAN prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK) ze dne 27. 9. 2013
nebyly vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem ZOK se tedy zápis
považuje za schválený.
K dotazům členů zastupitelstva vzneseným na posledním zasedání dne 27. 9. 2013:
K vyřízeným dotazům vzneseným na zasedání ZOK 28. 6. 2013 (Vyhodnocení
přijatých žádostí v rámci výzev globálních grantů OK Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Mgr. Fidrmuc sdělil, že mu v odpovědi
chyběla zmínka o tom, jak se bude řešit složení výběrové komise pro příští výběrová
řízení. Požádal o doplnění.
Doplňující informace byly Mgr. Fidrmucovi zaslány dne 18. 10. 2013.
K vyřízeným dotazům vzneseným na zasedání ZOK 28. 6. 2013 Ing. Jurečka sdělil,
že odpovědi zaslané Mgr. Záleské a Mgr. Brázdovi by ho také zajímaly. Požádal, zda
by bylo možné zasílat odpovědi na dotazy, pokud ne všem zastupitelům, aspoň
předsedům klubů.
Odpovědi zaslané Mgr. Záleské a Mgr. Brázdovi byly přeposlány Ing. Jurečkovi
emailem dne 1. 10. 2013.
Odpovědi na dotazy jsou současně zasílány v kopii i předsedům klubů.
V bodu 3. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje (ROK) za uplynulé období
Mgr. Záleská položila otázku, kdy zastupitelé dostanou komplexní materiál týkající se
Centrály cestovního ruchu (CCR).
Kroky směřující k založení CCR k 1. 1. 2014 byly v současné době pozastaveny.
Důvodem je především neexistence zákona o cestovním ruchu, a dále pak napjatý
rozpočet OK pro rok 2014. Myšlenka zřízení centrály ale zůstává pro toto volební
období otevřená.
V bodu 4.2. Smlouva o partnerství v projektu Centrum sociálně orientovaných inovací
požádala MUDr. Chalánková o dodatečné doložení podrobnější činnosti Centra pro
komunitní práci.
Požadované informace byly MUDr. Chalánkové zaslány emailem dne 14. 10. 2013.
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V bodu 5.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – Významné projekty OK
Ing. Jurečka požádal, zda by žádost Náboženské obce Církve československé
husitské v Olomouci – Hodolanech nemohla být zařazena znovu do příštích
významných projektů.
Je předkládáno na dnešním zasedání ZOK pod bodem č. 4.2, komentář proběhne
v rámci projednávání bodu 4.2.
V bodu 16. Pravidla OK pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce 2014
požádal RNDr. Kosatík, aby stejně jako v předchozích obdobích měli členové komise
posílenou pozici v komisi, například s možností předložit vlastní návrh na poskytnutí
příspěvku v určitém finančním objemu.
Informace k práci komise byly RNDr. Kosatíkovi zaslány emailem dne 8. 10. 2013.
V bodu 18. Program podpory kultury a památkové péče v OK v roce 2014 požádal
Ing. Jurečka o zlepšení možností podávat žádost do programu podpory kultury
elektronicky, prostřednictvím elektronického formuláře stejně jako tomu je v oblasti
sportu.
Požadované informace byly Ing. Jurečkovi zaslány emailem dne 8. 10. 2013.

Ing. Rozbořil připomněl, že návrhy na úpravy, změny a doplnění usnesení,
navrženého v materiálu pro jednání zastupitelstva, předloženého zastupitelstvu dle
Čl. 7 odst. 4 jednacího řádu, se předkládají předsedajícímu písemně.
Schválení programu zasedání zastupitelstva
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Podkladové materiály v tištěné podobě jsou
předloženy na stůl. Podkladové materiály v elektronické podobě byly k dispozici
v aplikaci Předlohy průběžně již od 15. 11. 2013 a rovněž byly všem zastupitelům
zaslány e-mailem dne 19. 11. 2013. Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Jurečka: Požádal o doplnění programu o bod 16. Volba člena Výboru
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (VRR). Jedná se o výměnu
RNDr. Šnevajse za odstupujícího Ing. Jurečku.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu
zasedání

2.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

3.1.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o příspěvku na zajištění fungování Olomouc region
Card mezi Olomouckým krajem a RNDr. Ivanem Markem

3.2.

Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích při
katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech - staženo

4.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – rozpočtové změny

4.2.

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – Významné projekty Olomouckého kraje
3

5.1.

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

5.2.

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

5.3.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

5.4.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

5.5.

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku

5.6.

Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku

6.

Navýšení dotace – Musica Viva

7.

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti kultury

8.

Změna zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci

9.

Poskytnutí dotace Povodí Moravy s.p.

10.

Změna zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace

11.

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti
zdravotnictví

12.

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – výsledek přezkumu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR

13.

Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje na rok 2014

14.

Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 – IV. etapa

15.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

16.

Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

17.

Různé

18.

Závěr

Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje upravený program 7. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 22. 11. 2013

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/1/2013
Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.

2.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
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Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Jurečka: Požádal o
Olomouckého kraje (KÚOK).

informace

k odvolání

ředitele

Krajského

úřadu

Ing. Rozbořil: Požadovaná informace bude sdělena v bodu Různé.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/2/2013
Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.

3.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o příspěvku na zajištění fungování
Olomouc region Card mezi Olomouckým krajem a RNDr. Ivanem Markem
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vše je popsáno v materiálu, oproti minulým
rokům se nic nemění. Vyzval zastupitele k dotazům.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Dotázal se, jaká je další perspektiva Olomouc region
Card, jestli si bude připravovat elektronizace karty a jaké jsou další výhledy.
Ing. Rozbořil: Dodatek ke smlouvě na rok 2014 je se stejnými podmínkami jako
v letošním roce. K budoucnosti karty již proběhly nějaké diskuze a je zřejmé, že
minimálně v podílu kraje, který nyní činí pro OK 65 %, pro město Olomouc 35 %,
budou provedeny změny. O podmínkách na rok 2015 se bude ještě jednat v průběhu
příštího roku.
Mg. Záleská: Poslední smlouva na základě výběrového řízení byla s RNDr. Markem
uzavřena pro roky 2005 – 2010. Od té doby jsou každoročně uzavírány jen dodatky
k této smlouvě. Dotázala se, proč se opakovaně nepodařilo zahájit digitalizaci karty.
Připravoval se i projekt minidigitalizace, který nakonec také nebyl spuštěn. Uzavírání
dodatků nepůsobí na venek příliš transparentně.
Ing. Niče, vedoucí kanceláře hejtmana: K uzavírání dodatků dochází z toho
důvodu, že zatím nebyla nalezena dohoda mezi jednotlivými partnery. OK vnímá
digitalizaci karty určitě jako pozitivní krok. Na přelomu října a listopadu 2012 byla
digitalizace karty téměř před spuštěním. Vybraná firma však před vystavením
objednávek změnila finanční podmínky, které byly z hlediska kraje nepřijatelné.
Řešením bylo připravit klasické výběrové řízení a pro rok 2013 vyčlenit v rozpočtu
prostředky, které by digitalizaci umožnily spustit. V rozpočtu 2013 byla tato částka
zahrnuta. Vzhledem ke krajským volbám v loňském roce a komunálním volbám
v roce příštím se jednání s městem o dalším postupu komplikuje. V letošním roce
proběhla dvě jednání s představiteli města Olomouc, s náměstkem primátora
RNDr. Holpuchem Ph.D. na téma budoucího fungování Olomouc region Card. Došlo
ke shodě v tom, že v administraci karty se bude pokračovat, ale bez navýšení
příspěvků. S RNDr. Markem se podařilo dojednat, aby OK i statutární město
Olomouc do projektu na rok 2014 vložili stejný objem finančních prostředků jako
letošním roce. Podrobnosti dohody jsou uvedeny v důvodové zprávě. Tématem
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jednání s městem bylo i držení licence a možnosti převzetí krajem, když OK projekt
financuje z 65 % a město jen z 35 %. O dalším postupu se bude ještě dále s městem
jednat, proto je do návrhu rozpočtu na rok 2014 na případnou digitalizaci Olomouc
region Card zahrnuta částka 400 tis. Kč. Administraci a výběrové řízení by spouštělo
město a OK jako jeden z partnerů by se podílel na výběru vítěze zakázky a na
spolufinancování.
Ing. Tesařík: Olomouc region Card v současné době slouží k poskytování slev
v kulturních zařízeních. Smlouva s RNDr. Markem zahrnuje administraci těchto slev
s tím, že doposud se všechno provádí ručně. Digitalizace má znamenat, že se upustí
od papírové podoby a vše se bude zaznamenávat elektronicky. Mezikrokem měla být
minidigitalizace za použití čárových kódů. Statutární město Olomouc mělo zaplatit
čtečky, OK software. Nakonec se ve finále i od tohoto miniprojektu upustilo.
V mezidobí se k projektu Olomouc region Card přihlásily i organizace Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu
s návrhem, že karta by mohla sloužit také v různých sportovních zařízeních, jak je
tomu například v zahraničí. Padla i úvaha o využití karty při poskytování slev
v dopravě. Tímto způsobem se rozšířilo mnoho dalších možných zadání a je důležité
si ujasnit, k čemu všemu bude vlastně karta využita. Projekt je velice zajímavý, i když
samozřejmě finančně náročný. Využití moderních technologií při poskytování
Olomouc region Card je určitě správným krokem.
Mg. Záleská: Poznamenala, že se jedná o zajímavý a důležitý projekt i v souvislosti
s plánovaným spouštěním CCR v OK. Dotázala se plánované kroky v roce 2014.
Ing. Niče, vedoucí kanceláře hejtmana: Pro rok 2014 je dané, že kraj i město vloží
do projektu finanční prostředky, aby karta pro návštěvníky fungovala standardně
včetně ceny. V příštím roce se bude řešit i tisk brožury pro návštěvníky. Jak již bylo
zmíněno, do návrhu rozpočtu 2014 byla zahrnuta částka na možnou digitalizaci
a schvalovat se bude na příštím zasedání ZOK dne 19. 12. 2013. Vzhledem ke
komunálním volbám v příštím roce není jisté, zda město bude chtít řešit tuto
problematiku dříve než ke konci roku. OK je na digitalizaci karty připraven.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/3/2013
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1.
Návrh byl přijat.

4.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/4/2013
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1.
Návrh byl přijat.
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4.2. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2013

–

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky
alokované na tento dotační titul již byly vyčerpány, jsou u všech žádostí navrženy
nuly. Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Jurečka: Poděkoval radě za vstřícnost v průběhu roku, kdy se některé žádosti
podařilo přesunout a znovu projednat. Dotázal se k důvodové zprávě, kde jsou
uvedena všechna usnesení a schválené částky na významné projekty, jestli zde není
chyba v součtu. Schválená částka celkem po sečtení činí 33,4 mil. Kč, v materiálu je
však uvedeno 33,5 mil. Kč. Nesedí zde 100 tis. Kč. Požádal o prověření tohoto čísla.
Ing. Juřena, vedoucí odboru ekonomického: Jeden žadatel odmítl přijmout
100 tis. Kč, takže ve skutečnosti bylo vyčerpáno o těchto 100 tis. Kč míň.
Ing. Jurečka: Zastupitelstvo schválilo ve skutečnosti k realizaci 33,4 mil. Kč, ale dle
předposledního odstavce důvodové zprávy bylo schváleno 33,5 mil. Kč, takže je tam
spíše 100 tis. Kč navíc.
Ing. Juřena, vedoucí odboru ekonomického: Je možné, že se jedná o početní
chybu, správná částka bude ověřena.
Ing. Jurečka: Požádal, aby tato informace byla ověřena ještě do konce zasedání,
protože o materiálu včetně důvodové zprávy se bude hlasovat.
Ing. Rozbořil: Navrhl vrátit se k projednávání materiálu na závěr zasedání po
vyjasnění částky.
Projednávání bodu č. 4.2. pokračovalo v závěru zasedání ZOK.

5.1.

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil.
Ing. Symerský: Dnešní majetkoprávní záležitosti v bodech 5.1. - 5.6. neobsahují
žádný kontroverzní nebo složitý materiál. Navrhl hlasovat o tom, aby tyto materiály,
pokud nebudou námitky nebo připomínky, byly hlasovány en bloc.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k navrženému způsobu hlasování
a vznesli dotazy a připomínky k obsahu materiálů 5.1. - 5.6.
K navrženému způsobu hlasování o bodech 5.1. – 5.6. současně, nebyly vzneseny
žádné připomínky.
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K obsahu projednávaných materiálů 5.1. – 5.6. nebyly vzneseny žádné připomínky
ani dotazy.
Jedním hlasováním zastupitelstvo schválilo usnesení k následujícím bodům:
5.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku - UZ/7/6/2013
5.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku - UZ/7/7/2013
5.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku UZ/7/8/2013
5.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
-UZ/7/9/2013
5.5. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého
majetku - UZ/7/10/2013
5.6. Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku - UZ/7/11/2013
Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.

6.

Navýšení dotace – Musica Viva

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil.
Mgr. Rašťák: Zastupitelstvo schválilo na Podzimní festival duchovní hudby Olomouc
částku 800 tis. Kč. V průběhu festivalu přišla dodatečná žádost o navýšení této
částky. Rada s ohledem na významnost festivalu, reprezentaci OK prostřednictvím
TV navrhuje navýšení částky o 25 tis. Kč.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/12/2013
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1.
Návrh byl přijat.

7.
Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
v oblasti kultury
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil.
Mgr. Rašťák: Jedná se o návrh na prominutí povinnosti odvodu a souvisejících
penále příjemce dotace, který organizoval festival COLORES FLAMENCOS 2013.
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Žadatel se zpozdil s vyúčtováním o 12 kalendářních dnů s odůvodněním, že neměl
k dispozici všechny potřebné podklady, aby mohl úplně vyúčtování dodat včas.
Vzhledem k tomu, že účel poskytnutí byl dodržen, předkladatel navrhuje žádosti
vyhovět.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/13/2013
Přítomno 51, pro 44, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 6.
Návrh byl přijat.

8.

Změna zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil.
Mgr. Rašťák: Jedná o technickou záležitost změny zřizovací listiny Vlastivědného
muzea v Olomouci, kdy byla zjištěna odborem majetkovým a právním nesrovnalost
v seznamu nemovitostí v hospodaření příspěvkové organizace v katastrálním území
Bílá Lhota.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/14/2013
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4.
Návrh byl přijat.

9.

Poskytnutí dotace Povodí Moravy s.p.

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil.
Ing. Symerský: Povodí Moravy požádalo OK o poskytnutí finančního příspěvku na
zpracování aktualizace Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje,
jehož je pořizovatelem, o částku 500 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu OK pro rok
2013 je pro tyto účely vyčleněna částka 500 000,- Kč. Zastupitelstvo již schválilo
svým usnesením poskytnutí dotace ve výši 220 000,- Kč na aktualizaci Plánu dílčího
povodí Horní Odry. Z tohoto důvodu je navrženo, aby byla Povodí Moravy schválena
dotace ve výši 280 tis. Kč. Tímto budou finanční prostředky vyčleněné ve
schváleném rozpočtu pro rok 2013 na tento účel vyčerpány. Dotace bude použita pro
účely, které jsou popsány v důvodové zprávě na str. 2.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/15/2013
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Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2.
Návrh byl přijat.

10. Změna zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové
organizace
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil.
MUDr. Fischer: Jedná se o změnu zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, která
je vyvolána sloučením dvou pozemků na jeden, a je potřeba to zanést do zřizovací
listiny, což je v kompetenci zastupitelstva.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/16/2013
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2.
Návrh byl přijat.

11. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
v oblasti zdravotnictví
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil.
MUDr. Fischer: Jedná se o grantové schéma na postgraduální vzdělávání
absolventů lékařských fakult v oboru praktické lékařství. MUDr. Kolmašová, která je
akreditovaným školitelem pro vzdělávání lékařů má vrátit 16.982 Kč. Všechny
podrobnosti jsou uvedeny v důvodové zprávě. Rada navrhuje neprominutí povinnosti
odvodu v plné výši a prominutí souvisejícího penále.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/17/2013
Přítomno 52, pro 46, proti 1, zdržel se 4, nehlasovali 1.
Návrh byl přijat.

12. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – výsledek přezkumu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil.
Ing. Symerský: Bod se týká Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR)
a výsledku přezkumu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR). Rozhodnutím MMR
ze dne 23. 9. 2013 byl v přezkumném řízení zrušen bod 92.13 aktualizace č. 1 ZÚR.
Toto rozhodnutí je přílohou důvodové zprávy. Rada navrhuje nepořizovat
samostatnou aktualizaci ZÚR postupem dle ust. § 42 odst. 6 stavebního zákona
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zejména z důvodu hospodárnosti. Odbor strategického rozvoje kraje (OSR) již zahájil
přípravné práce na zahájení aktualizace č. 2 ZÚR. Projednanou zprávu o uplatňování
zásad územního rozvoje za uplynulé období, která bude podkladem pro vypracování
aktualizace č. 2 v souladu s požadavky stavebního zákona, hodlá OSR jako
pořizovatel předložit ZOK do konce r. 2014. Dle § 42 odst. 3 stavebního zákona je
pořizovatel povinen předložit zprávu o uplatňování zastupitelstvu ke schválení
nejpozději do 4 let od vydání poslední aktualizace. Rada navrhuje řešit zrušenou část
ZÚR v rámci pořizování řádné aktualizace č. 2 ZÚR.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Horák: Aktualizace ZÚR byla všemi hlasy schválena zastupitelstvem v dubnu
2011. Materiál byl jednoznačně přijat napříč všemi stranami a není nijak konfliktní.
Z tohoto důvodu se klub Koalice pro OK domnívá, že zrušený bod 92.13. by bylo
možné řešit pořízením samostatné aktualizace ZÚR. Návrh na úpravu usnesení bude
předán předsedajícímu písemně. V odůvodnění rozhodnutí MMR se uvádí, že
ministerstvo postupovalo na základě žádosti hejtmana OK. Dotázal se na důvody
sepsání žádosti.
Ing. Symerský: Požádal o komentář vedoucího OSR.
Ing. Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje: MMR zrušilo
v přezkumném řízení bod 92.13. důvodů nalezení formální chyby. Zastupitelstvo by
mělo dnes rozhodnout o tom, jestli se aktualizace bude pořizovat samostatně nebo
v rámci řádné aktualizace č. 2 ZÚR. Jak již bylo uvedeno, rada doporučuje
zpracování aktualizace č. 2, a to především z důvodu hospodárnosti.
Ing. Rozbořil: K důvodům sepsání žádosti na MMR sdělil, že informace může být
podána při příštím zasedání. Bude zpracováno písemně, co bylo důvodem k zaslání
tohoto podnětu.
Ing. Symerský: Přípravné práce na zpracování aktualizace č. 2 již byly zahájeny
a také z důvodu hospodárnosti předkladatel trvá na předloženém návrhu usnesení.
Ing. Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje: My, jako pořizovatel,
to doporučujeme.
RNDr. Kosatík: Vyjádřil souhlas s návrhem usnesení v předloženém materiálu.
Aktualizací celých ZÚR bude možné odstranit i další chyby drobnějšího charakteru,
které v materiálu nejsou zmíněny.
Ing. Rozbořil: O protinávrhu Ing. Horáka se bude hlasovat.
Ing. Jurečka: Zrušením bodu 92.13. vypadla opora v ZÚR ve vztahu k výškovým
stavbám. Částečně to tedy může mít i souvislost s plánovanou výstavbou Šantovka
Tower. Pokud se co nejvíce nezkrátí doba, kdy tato problematika v ZÚR není
ošetřena, dává se prostor právě pro tyto stavby.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Za klub TOP09 a STAN vyjádřil souhlas s návrhem
Ing. Horáka, při hlasování se k němu přikloní.
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RNDr. Mgr. John, Ph.D.: Upozornil, že po zrušení odstavce 92.13. dochází k tzv.
vakuu, kdy daná problematika není řešena ZÚR. Zákon hovoří o tom, že po zrušení
části zásad územního rozvoje, zastupitelstvo bezodkladně rozhodne o jeho
aktualizaci. Dopis MMR je zde dne 23. 9. 2013, proto již na ZOK 27. 9. 2013 mohla
být předložena informace. Na přípravu sice nebyla příliš dlouhá doba, ale
zastupitelstvo dostává na stůl i jiné důležité materiály.
Ing. Jurečka: Požádal zastupitele, aby se přiklonili k variantě, která co nejvíce
zkracuje uvedené vakuum. Aktualizace jediného bodu určitě nebude nějak finančně
nákladná. Navíc to určitě ani není tak důležitý argument ve vztahu k tomu, jaké
dopady by to mohlo mít pro OK na několik let do budoucna. Může to být jedním
z faktorů, který rozhodne o tom, že v Olomouci bude stát Šantovka Tower.
Ing. Rozbořil: Vzhledem k tomu, že se jedná se velice zásadní téma, navrhl před
hlasováním udělat 5 min. přestávku.
Ing. Horák: Požádal, aby byl přečten jeho návrh usnesení.
Ing. Rozbořil: Návrh Ing. Horáka k bodu 12. Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje – výsledek přezkumu Ministerstva pro místní rozvoj ČR zní: Bod
1 zůstává: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu. Body 2, 3, 4 jsou nahrazeny bodem
2. rozhoduje pořizovat aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
postupem dle § 42 odst. 6 stavebního zákona za účelem řešení zrušené části Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje (bod 92.13.). Návrh Ing. Horáka je zobrazen
na plátně.
Ing. Rozbořil vyhlásil přestávku v trvání od 11:00 do 11:05 hod.
Ing. Rozbořil: Před hlasováním přečetl znovu protinávrh Ing. Horáka na usnesení
k bodu 12. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – výsledek přezkumu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. rozhoduje pořizovat aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
postupem dle § 42 odst. 6 stavebního zákona za účelem řešení zrušené části Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje (bod 92.13.).
Mgr. Slavotínek: Požádal zastupitele, aby nehlasovali jen podle příslušnosti
k politickému klubu, ale aby se zamysleli nad tím, o čem hlasují. Přimluvil se, aby se
především chránily hodnoty OK.
Bc. Urbánek, DiS.: Doplnil, že argumenty, které jim byly o přestávce vysvětleny
Ing. Dosoudilem, mohly být sděleny zastupitelům již při projednávání bodu.
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Hlasování o protinávrhu Ing. Horáka:
Přítomno 52, pro 13, proti 5, zdržel se 29, nehlasovali 5.
Návrh nebyl přijat.
Hlasování o základním návrhu:
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/18/2013
Přítomno 52, pro 40, proti 9, zdržel se 3, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.

13. Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vše je popsáno v důvodové zprávě. Zatím
neschválený návrh rozpočtu na rok 2014 počítá se stejnou částkou jako v letošním
roce, 5 mil. Kč, na poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH. Jak již bylo řečeno v úvodu, JSDH letos
obdržely 20 mil. Kč z MV (viz bod 14 dnešního programu) na stejný účel jako v tomto
materiálu. Jediná změna oproti letošnímu roku je v poměru spoluúčasti obce, která
bude činit nově 60 % místo 50 %. Maximální výše příspěvku 300 tis. Kč na žadatele
zůstává zachována. Vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Záleská: Požádala zpracovatele materiálů, aby při schvalování pravidel (bez
ohledu na druh dotace) v materiálech vyznačovali změny oproti předchozímu roku.
Ing. Rozbořil: Změny jsou v materiálu vyznačeny tučně. Pro přehlednost mohou být
změny zvýrazněny jiným způsobem. Zde se jedná o jediný rozdíl, a to v poměru
60 % obce x 40 % OK místo původního 50 % obce x 50 % OK.
Blanka Kolečkářová: Dotázala se na důvod stanovení termínu podání žádostí na
10. 1. 2014. Je to pro obce příliš brzy. Dříve býval termín do konce ledna.
Ing. Niče, vedoucí kanceláře hejtmana: Zastupitelstvo schvalovalo již dva dotační
tituly - na podporu sportu a kultury, kde byl nastaven termín také na 10. 1. 2014.
Žadatelé tímto nebudou vůbec omezeni, protože v okamžiku schválení pravidel na
dnešním zasedání ZOK budou informace rozeslány obcím, které JSDH zřizují
a současně bude informace zveřejněna na internetu. Obce tak mají dva měsíce na
podání žádostí. Schvalování návrhu rozpočtu 2014 na zastupitelstvu 19. 12. 2014 na
to nebude mít žádný vliv. Pro obce je to také výhodnější z toho důvodu, že návrhy na
rozdělení příspěvků mohou být schváleny již na únorovém zasedání zastupitelstva
a obce tak s těmito penězi mohou hospodařit co nejdříve.
RNDr. Kosatík: Příspěvek Mgr. Záleské souvisel s tím, že nebylo zřejmé, jestli není
v materiálu ještě jedna změna, která není označena tučně. V Článku 1, odst. 2
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Přílohy č. 1 (str. 2), je uvedena věta, která říká, že příspěvek není možné kombinovat
se státní dotací z rozpočtu MV. Dotázal se, zda byla tato podmíka i v předchozích
pravidlech.
Ing. Niče, vedoucí kanceláře hejtmana: Potvrdil, že tato podmínka byla zahrnuta
v pravidlech i v loňském roce. Možnost kombinovat příspěvek se státní dotací je
umožněn v programu na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rozpočtu
OK se státní dotací pro JSDH obcí OK.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/19/2013
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 2, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.

14. Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 – IV. etapa
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Jak již bylo řečeno, jedná se o materiál, kvůli
kterému bylo svoláno dnešní mimořádné zasedání ZOK. V materiálu je uvedena
tabulka jednotlivých etap za rok 2013, je zde popsáno, na co lze prostředky čerpat.
Vzhledem k napjatému termínu a možná i s ohledem na rozpočty obcí se nepodařilo
alokovat 491.511 Kč z celkové částky 8.828.000 Kč. Tyto prostředky budou vráceny
do rozpočtu Ministerstva financí. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému
materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/20/2013
Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.

15.

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/7/21/2013
Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.

16. Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava (VRR)
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Dne 19. 12. 2013 proběhlo ustavující zasedání
ZOK, kde byli navrženi členové VRR. Mezi nimi byl za klub Koalice pro OK navržen
Ing. Jurečka, který tímto odstupuje z funkce člena VRR. V materiálu je navrženo
nově zvolit RNDr. Šnevajse. Vyzval zastupitele k dotazům.
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Ing. Jurečka: Své odstoupení potvrdil. Vzhledem k pracovnímu vytížení by bylo
vhodnější, aby ve výboru pracoval člověk, který na to má více času.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/22/2013
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.

Od 11:20 hod. pokračovalo projednání bodu č. 4.2.

4.2. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2013

–

Významné

projekty

Ing. Rozbořil: Požádal Ing. Juřenu, aby zastupitelům vysvětlil rozdíly v částce.
Ing. Juřena, vedoucí odboru ekonomického: V předposledním odstavci je správně
uvedeno, že bylo schváleno 33,4 mil. Kč. Znamená to, že bylo vyplaceno
33,4 mil. Kč. Jeden žadatel odstoupil, což činí rozdílných 100 tis. Kč.
Ing. Jurečka: Takže z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2013 bylo doposud
schváleno celkem 121 Významných projektů Olomouckého kraje v celkové částce
33,4 mil. Kč.
Ing. Juřena, vedoucí odboru ekonomického: Věta mohla být lépe formulována
v tom, že místo schváleno mohlo být napsáno vyplaceno 33,4 mil. Kč.
Ing. Rozbořil: Schváleno bylo 33,5 mil. Kč, ale vyplaceno 33,4 mil. Kč. Usnesení
i důvodová zpráva jsou správně. Dal hlasovat o návrhu usnesení bez přívlastku
"upravené".
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/5/2013
Přítomno 51, pro 44, proti 0, zdržel se 7, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.

17.

Různé

Ing. Rozbořil: Do bodu Různé se z řad veřejnosti přihlásil k vystoupení
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D., náměstek ředitele pro vnější vztahy Moravské
vysoké školy Olomouc (MVŠO).
PhDr. Mgr. Chvátal, Ph.D., náměstek ředitele pro vnější vztahy MVŠO: Ke svému
vystoupení si připravil prezentaci, která obsahovala údaje ČSÚ o postavení OK
v rámci ČR týkající se hlavních ekonomických ukazatelů. Modrými políčky jsou
označena první tři místa, červenými políčky poslední tři místa. Ani v jedné sekci se
nenachází OK na posledním místě, ale při porovnání průměru je OK z hlediska
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ekonomických ukazatelů nejhorším krajem v ČR. Prostřednictvím Ing. Symerského
byli zastupitelé pozváni na workshop, který začne po skončení zasedání ZOK.
Seminář bude za účasti Dr. Meiera, který je představitelem společnosti Platinn ze
západního Švýcarska. Region západního Švýcarska, který čítá 7 kantonů, na tom byl
v 70 - 80 letech obdobně špatně jako OK z hlediska ekonomického, vysoká
nezaměstnanost, velké podniky odešly pryč ze země. Postupně začali se
strukturálními změnami, které byly založeny na podpoře malých a středních podniků.
Na workshopu se bude možné dozvědět, kam se za posledních 20 - 30 let dostali
právě podporou malých a středních podniků a tzv. business inovací, to znamená
inovací, které nejsou založené přímo na podpoře vědy a výzkumu, ale probíhají v již
existujících podnicích. Závěrem zastupitele ještě jednou pozval na tento seminář,
který začne ve 13,00 hod. v BEA centru Olomouc.
MUDr. Chalánková: Ve středu projednávalo sdružení rodičů Gymnázia Jiřího
Wolkera v Prostějově část rozpočtu školy na příští rok, a to částku 175 tis. Kč, která
pochází z příspěvků rodičů žáků školy. Z této položky jsou hrazeny různé soutěže
apod. Ředitel gymnázia informoval o tom, že se v co největší míře snaží využít
finanční zdroje z EU, ale nepodařilo se mu sehnat prostředky na zakoupení židliček.
Požádal proto rodiče, aby jejich nákup ve výši 90 tis. Kč byl uhrazen z této položky.
Zřizovatelem školy je OK, proto zastupitele poprosila, zda by nebylo možné tuto
částku najít v rozpočtu OK.
Dále informovala o získání informace, že Národní centrum pro rodinu
z Jihomoravského kraje upozorňuje, že se v Jihomoravském kraji objevila nabídka
pro školy, která vychází z tzv. programu Mezipatra (www.mezipatra.cz). Základním
a středním školám jsou nabízeny programy a přednášky o šikaně. Do škol jsou
posílána videa, po jejichž zhlédnutí byli mnozí žáci i učitelé velmi otřeseni. Tato akce
probíhá v rámci festivalu Pravdivé lži, který je hojně podporován i médii, včetně ČT.
Slíbila, že se k tomuto tématu pokusí získat více podrobnějších informací, které
následně zašle hejtmanovi OK a odpovědnému náměstku pro oblast školství.
Ing. Tesařík: Vyjádřil se k prezentaci PhDr. Mgr. Chvátala, Ph.D. Zmíněná čísla jsou
opravdu špatná. Tato problematika se řeší neustále. Poděkoval vedení kraje, že
umožnilo a zorganizovalo, aby se zastupitelé mohli scházet i mimo zasedání ZOK.
Klub ČSSD měl takové jednání k tématům přípravy rozpočtu na rok 2014 a k novému
programovému období. Proběhlo zde vystoupení a prezentace zástupců OSR
a Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava o aktuálním stavu
přípravy OK. Uvedené téma je velmi nepřehledné a složité. Strategické materiály,
které popisují aktuální stav a možnost rozvoje, musí být samozřejmě zpracovány.
K této problematice by mohl být pro zastupitele uspořádán seminář, kde by se
dozvěděli například aktuální informace o chystaném materiálu, který má v gesci tzv.
S3 manažer, týkající se oblasti přípravy dotačního titulu na čerpání inovací.
V minulém volebním období byl schválen materiál Program rozvoje územního
obvodu OK, jehož součástí je i Akční plán a jeho jednotlivé části jsou průběžně
plněny. I tyto položky mohou částečně vést ke zlepšení ekonomických ukazatelů,
které zde byly zmíněny v prezentaci PhDr. Mgr. Ladislava Chvátala, Ph.D. Závěrem
zopakoval, že by uvítal seminář, kde by se mohlo diskutovat i nad rámec jednotlivých
odborných komisí ROK a výborů ZOK, kde by bylo možné získat informace o tom,
jak se vlastně OK připravuje na čerpání finančních prostředků, které jsou bezesporu
hybnou pákou v rozvoji OK.
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Ing. Jurečka: Vrátil se k bodu 4.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné
projekty Olomouckého kraje. Požádal, zda by žádost Náboženské obce Církve
československé husitské v Olomouci – Hodolanech nemohla být ještě jednou
zvážena. Z materiálu, po vysvětlení Ing. Juřeny vyplývá, že bylo schváleno
o 100 tis. Kč více, než bylo vyplaceno.
Ing. Rozbořil: S ohledem na to, že další zasedání ZOK je 19. 12. 2013, je nemožné
příspěvek stihnout zadministrovat ještě do konce roku. Navrhl, aby se touto žádostí
rada zabývala v příštím roce.
RNDr. Kosatík: Uvedl, že 100 tis. Kč nepřebývá. V důvodové zprávě jsou v prvních
třech odstavcích popsány zdroje: 21. 12. 2012 schváleno 20 mil. Kč, dne 28. 6. 2013
schváleno 11 mil. Kč, dne 10. 10. 2013 schváleno 2,4 mil. Kč. Dohromady to činí
33,4 mil. Kč. Z uvedeného vyplývá, že 33,4 mil. Kč je utraceno, v mezidobí bylo sice
postupně schváleno 33,5 mil. Kč, ale to jen z toho důvodu, že se vědělo, že
100 tis. Kč jeden žadatel odmítl.
Ing. Rozbořil: Potvrdil, že žádné finanční prostředky nezbývají. S ohledem na
vánoční svátky by nebylo možné příspěvek zadministrovat, pokud by ho
zastupitelstvo schválilo až 19. 12. 2013. Znovu navrhl se žádostí zabývat hned
v lednu následujícího roku.
Na dotaz Ing. Jurečky sdělil k odvolání ředitele KÚOK Bc. Ing. Koláře, že k němu
byly zákonné důvody. Návrh na odvolání dává hejtman, ale schvaluje ho ministr
vnitra. Ministerstvo si vyžádalo všechny podklady k důvodům, které byly v odvolání
uvedeny. Po dlouhém a velice pečlivém zkoumání s návrhem souhlasilo s tím, že
pochybení, která byla uvedena, byla v míře závažné. Dle zákona byla splněna
povinnost nabídnout panu řediteli jiná místa v rámci krajského úřadu, která však
odmítl a následovala výpověď z pracovního poměru. Pan ředitel je momentálně bez
funkce ředitele, ale je zaměstnancem krajského úřadu ve výpovědní lhůtě, která
končí 31. 1. 2014. Bylo vypsáno výběrové řízení, podání přihlášek končí
29. 11. 2013. Stanovená komise by měla 9. 12. 2013 vybrat vhodného uchazeče
a ještě do konce roku by mohl být jmenován do funkce nový ředitel.
MUDr. Chalánková: Dodala, že z úst ministra Peciny bylo sděleno, že vláda bez
důvěry nebude provádět žádné personální kroky, přesto je však činí.
Ing. Rozbořil: Domnívá se, že vláda žádné personální změny ve státních zařízeních
neprovádí. Zde se jedná o krajskou organizaci, kde ministerstvo bylo kompetentní
pouze v kontrasignaci návrhu. Určitě se nejednalo o odvolání ad hoc, ale po
důkladném prostudování všech podkladů.
Závěrem upozornil na některé akce, které proběhnou v listopadu a prosinci:

slavnostní předání zlatých medailí prof. Janského bezpříspěvkovým dárcům
krve za 40 odběrů (25. 11.);

125. výročí nemocnice v Prostějově (27. 11.);

Scholaris 2013 - přehlídka středních škol v Olomouckém kraji na Střední škole
polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 (27. - 28. 11.);

100. výročí nemocnice v Přerově (2. 12.) - otevírá se pavilon chirurgických
oborů;

Krajská tripartita (2. 12.);

zasedání Rady Asociace krajů ČR (10. 12.);
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punč s hejtmanem - výtěžek je věnován na charitu a dobročinné účely (11. 12.);
vánoční koncert a setkání zaměstnanců krajského úřadu v Chrámu sv. Václava
(17. 12.) - zastupitelům budou rozeslány pozvánky;

8. zasedání ZOK (19. 12.).
Bližší informaci ke všem akcím poskytne odbor tajemníka hejtmana nebo kancelář
hejtmana.

Ing. Rozbořil ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 11:45 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 22. 11. 2013“ a přehled jmenovitého hlasování
o jednotlivých usneseních.

V Olomouci dne: 27. 11. 2013
Zapsala: Mgr. Veronika Dresslerová

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

…………………………………….. .
PaedDr. Karel Crhonek
člen zastupitelstva

……………………………………….
Miroslava Vlčková
členka zastupitelstva

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

……………………………………….
Ing. Lubomír Žmolík
člen zastupitelstva

..………………………………….. .
Mgr. Radek Brázda
člen zastupitelstva
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