Zápis č. 5
ze zasedání Výboru pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 4. listopadu 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Ing. Jaromír Czmero
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
PhDr. Petr Hanuška
Ing. Jiří Herinek
Mgr. Dušan Hluzín
Ing. Jiří Krátký
Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA
Ing. Kateřina Marková
Ing. Pavel Martínek
Michal Merta
RSDr. Josef Nekl
Ing. Václav Šmíd
Ing. Arch Miloslav Tempír
Ing. Zdeněk Vahala
Mgr. Šárka Zapletalová
PhDr. Jan Závěšický

Omluveni:
Ivana Dvořáková
Ing. Marek Zapletal

Tajemník:

Hosté:

Ing. Marta Novotná

Ing. Roman Melo
Ing. Zuzana Ochmanová
Mgr. Ondřej Večeř
Garant za Radu Olomouckého kraje:
Ing. Michal Symerský
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Program:
1.

Kontrola usnesení z minulého jednání, schválení programu jednání

2.

Informace z jednání orgánů kraje

3.

Územně energetická koncepce Olomouckého kraje – realizované a připravované
nástroje

4.

S 3 strategie Olomouckého kraje

5.

Projekt spalovny v Olomouckém kraji

6.

Různé

Zápis:
1. Úvod, kontrola usnesení, schválení programu jednání
Úvodem zasedání přivítal předseda Výboru Bc. Vladimír Urbánek, DiS. všechny
přítomné a konstatoval usnášeníschopnost shromáždění. Program byl členy
jednomyslně schválen. Po kontrole usnesení z minulého zasedání předal slovo
vedoucí oddělení regionálního rozvoje Ing. Martě Novotné.
2. Aktuální informace z jednání orgánů kraje
Ing. Marta Novotná seznámila členy Výboru s aktuálními informacemi z jednání ROK
a ZOK. Od posledního jednání Výboru se konala 4 jednání ROK a 1 zasedání ZOK.
Projednáno tak bylo například pokračování Projektu technické pomoci OK v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, který byl prodloužen do
konce roku 2014. Rada Olomouckého kraje byla také informována o činnosti
zájmového sdružení právnických osob OK4EU. V závěru Ing. Novotná informovala
o projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji – II. Etapa“ předkládaném do
43. výzvy ROP Střední Morava.
3. Územně energetická koncepce
a připravované nástroje

Olomouckého

kraje

–

realizované

Ing. Marta Novotná prezentovala informace o Územní energetické koncepci
Olomouckého kraje (dále jen ÚEK OK), jejích povinných součástech a návaznosti na
schvalování Státní energetické koncepce ČR. Představila Akční plán ÚEK OK.
Představila 10 programů Akčního plánu, které se zaměřují převážně na využití
energií v budovách, úspory či začlenění obnovitelných zdrojů energie do
energetických systémů budov. Mimo jiné se Ing. Novotná zaměřila na metodou EPC
(energy performance contracting), díky níž bylo v třech pilotníích projektech v roce
2012 dosaženo celkové úspory 2,5 mil. Kč. Dalším opatřením Akčního plánu ÚEK OK
jsou centrální nákupy elektřiny a plynu, které jsou od roku 2011 realizovány
prostřednictvím komoditní burzy. V závěru prezentace Ing. Novotná představila
strukturu a hlavní cíle energetického managementu v členění na vnitřní a vnější
management. Ing. Krátký doporučil zaměření vzdělávacích kurzů na politické
představitele a vedoucí úředníky. Ing. Novotná v reakci uvedla, že semináře jsou
zaměřeny mj. na vedoucí představitele příspěvkových organizací. Ing. Krátký
v závěru zpochybnil realizované techické řešení vytápění plynovými kotli v rámci
metody EPC v objektu ZŠ/Dětský domov v Zábřehu.
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4. S 3 strategie Olomouckého kraje
Ing. Jiří Herinek, ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci
v úvodu prezentace představil koncept RIS 3 – Research and Innovation Strategies
for Smart Specialisation. Jedná se o nový koncept strategického rozvoje regionu,
ideálně vedený soukromým sektorem. Zpracování RIS 3 je podmínkou pro schválení
operačních programů z Evropského fondu regionálního rozvoje (zejména OP
Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Podinikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Národním koordinátorem zpracování RIS 3 je MŠMT. Následně Ing. Herinek popsal
principy zpracování, nároky na výslednou strategii a tzv. regionální anex v členění na
strategickou a anyltickou část. V závěru prezentace Ing. Herinek představil
harmonogram zpracování RIS 3. Draft regionálního anexu bude zhotoven do konce
roku 2013, finální verze by tak měla být do května 2014 schválena orgány
Olomouckého kraje. Ing. Kučera v návaznosti na prezentaci požádal o průběžném
informování členů Výboru o vývoji zpracování RIS 3.
5. Projekt spalovny v Olomouckém kraji
Ing. Zuzana Ochmanová, koordinátorka odpadového hospodářství Olomouckého
kraje, představila nakládání s odpady v Olomouckém kraji a jeho budoucí vývoj.
Popsala vývoj nakládání s odpady a postupné přípravné kroky na nové strategii
nakládání s odpady. Upozornila na studii „Integrovaný systém nakládání
s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití
zbytkových komunálních odpadů“. Následně představila vývoj produkce komunálních
odpadů v členění dle původců, výtěžnost tříděného sběru, mapu sběrných dvorů
a kompostáren na území krje či schéma integrovaného systému nakládání s odpady.
V druhé části prezentace se Ing. Ochmanová věnovala projektu Zařízení na
energetické využití odpadů (dále ZEVO) v Olomouckém kraji. Mezi technicky
a technologicky možné lokality výstavby ZEVO patří Přerov, Mohelnice a Prosenice.
Následně proběhla diskuse o možnostech financování projektu, přičemž počátek
iniciativy se obejde bez nároku na finanční prostředky ze strany obcí. K financování
bude dle Ing. Ochmanové možno využít i dotací na logistiku (v rámci OPŽP),
popřípadě projektů Integrovanýh teritoriálních investic (ITI). RSDr. Nekl ocenil
Olomoucký kraj za aktivity při přípravě ZEVO. Ing. arch. Tempír pak doplnil, že ZEVO
je vhodné koncipovat na kapcitu cca 100.000 tun ročně (tak jako u obdobných
projektů v Plzeňském a Libereckém kraji).
6. Různé
Bc. Vladimír Urbánek, DiS. navrhnul termín konání příštího zasedání Výboru pro
regionální rozvoj na pondělí 20. 1. 2014 ve 13.00 hod. Ing. Novotná v této souvislosti
přítomné vyzvala k předkládání návrhů dalších témat k projednání.

V Olomouci 6. 11. 2013

Příloha:

Prezenční listina

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

Příloha:
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