Zápis č. 7
ze zasedání Výboru pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 10. března 2014

Přítomni:

Nepřítomni:

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

Omluveni:
Ing. Jiří Krátký
Mgr. Dušan Hluzín

Tajemník:

Hosté:

Ing. Marta Novotná

Ing. Radek Dosoudil
RNDr. Jiří Juránek
Garant za Radu Olomouckého kraje:
Ing. Michal Symerský
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Program:
1.

Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, schválení programu jednání

2.

Informace z jednání orgánů kraje

3.

Program rozvoje územního obvodu – vyhodnocení plnění a aktualizace

4.

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. Přítomné přivítal také 2. náměstek hejtmana Ing. Michal
Symerský. Po kontrole usnesení z minulého zasedání předal slovo vedoucí oddělení
regionálního rozvoje Ing. Martě Novotné.
2. Aktuální informace z jednání orgánů kraje
Ing. Novotná seznámila členy Výboru s aktuálními informacemi z jednání ROK
a ZOK. Od posledního jednání Výboru se konala 2 jednání ROK. V úvodu
Ing. Novotná informovala o materiálu “Příprava Olomouckého kraje na nové
plánovací období EU 2014 – 2020“, dále pak o projednání RIS 3 strategie
Olomouckého kraje, která byla i tématem samostatného semináře, který předcházel
jednání Výboru. V posledním období byla také schválena smlouva o poskytnutí
příspěvku Regionální agentuře pro rozvoj Střední Moravy a stejně tak byly
odsouhlaseny i smlouvy na příspěvky k propagaci regionálního značení. ROK na
svých jednáních také projednala souhrnné materiály k podpoře zaměstnanosti
a plánu činnosti v oblasti energetiky.
3. Program rozvoje územního obvodu – vyhodnocení plnění a aktualizace
Informace k Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (dále také
PRÚOOK) prezentoval koncepční analytik RNDr. Jiří Juřánek, PhD. V úvodu
upozornil na význam dokumentu, který slouží nejen jako základní strategický
dokument samosprávy, ale také jako podklad pro národní strategické dokumenty a
nastavení kohezní politiky. Následně představil strukturu dokumentu, který je členěn
do jednotlivých rozvojových priorit:
A. Podnikání a ekonomika
B. Rozvoj lidských zdrojů
C. Doprava a technická infrastruktura
D. Kvalita života
RNDr. Juránek dále vyčíslil finanční alokace k jednotlivým prioritám v členění na
dotační podporu a vlastní projekty. Zároveň upozornil na hlavní okruhy a zaměření
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projektů dle jednotlivých priorit.
Následně RNDr. Juránek zdůraznil nutnost aktualizace PRÚOOK. Ta vyvstává nejen
s ohledem na končící platnost stávajícího dokumentu, ale také z důvodu zohlednění
nové Strategie regionálního rozvoje ČR. V závěru prezentace pak byl představen
harmonogram dalších prací na dokumentu. Předpokládaný termín schválení
Aktualizace PRÚOOK je stanoven na září/říjen 2015. Na dotaz RSDr. Nekla
k programům OK v oblasti ochrany ovzduší reagoval RNDr. Juránek s tím, že
Olomoucký kraj nemá v této oblasti příliš mnoho kompetencí. Až ½ emisí má původ v
dopravě - v následné diskusi přítomní shodli na nutnost co nejrychlejšího dobudování
dálnice D1 na Přerovsku.
Členové Výboru následně jednomyslně schválili usnesení: Výbor pro regionální
rozvoj ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit vyhodnocení
plnění PRÚOOK za rok 2013 a způsob jeho aktualizace
4. Různé
Bc. Vladimír Urbánek, DiS. navrhnul termín konání příštího zasedání Výboru pro
regionální rozvoj na pondělí 26. 5. 2014 ve 13.00 hod. Ing. Novotná pro příští
jednání navrhla projednání souhrnné zprávy o realizaci Územní energetické
koncepce Olomouckého kraje a aktuálních informací k tvorbě RIS 3 strategie. V této
souvislosti přítomné vyzvala k předkládání návrhů dalších témat k projednání.

V Olomouci 13. 3. 2014
……………………………….
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
předseda výboru
Příloha:

Prezenční listina
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Příloha:
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