Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 11. dubna 2014
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK) bylo zahájeno dne 11. 4. 2014
v 9:10 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 53 členů zastupitelstva kraje,
2 členové byli nepřítomni.
Z účasti na zasedání byli omluveni: Ing. Petr Suchomel, Mgr. Ivo Slavotínek.
Zahájení zasedání se neúčastnili:

Miroslav Kapoun (příchod v 9:15 hod.),

Ing. Michal Symerský (příchod v 9:15 hod.),

Ing. Zdeněk Švec (příchod v 9:15 hod.),

Miroslava Vlčková (příchod v 9:15 hod.),

Ing. Zdeněk Vahala (příchod v 9:20 hod.),

MUDr. Jitka Chalánková (příchod v 10:20 hod.),

Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA (příchod v 11:50 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.
1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Rozbořil: Určil zapisovatelku Romanu Mazánkovou a osobu zodpovědnou za
obsluhu elektronického hlasovacího zařízení Mgr. Zuzanu Dosedlovou, která je
rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
ČSSD
RNDr. Alena Rašková
KSČM
Ing. Miroslav Marek
Koalice pro OK
RNDr. Ladislav Šnevajs
ODS
Mgr. Markéta Záleská
TOP09 a STAN
Blanka Kolečkářová
Přítomno 49, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
ČSSD
Miroslav Kapoun
KSČM
Miroslava Vlčková
Koalice pro OK
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
ODS
Ing. Lubomír Žmolík

-

TOP 09 a STAN

Mgr. Radek Brázda

Přítomno 49, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 2. 2014 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 14. 2. 2014:
V bodu Různé Ing. Tesařík hovořil o přípravě materiálů k RIS3 a požádal, aby do
materiálu pro ZOK byl zapracován časový harmonogram, ve kterém budou uvedeny
i termíny seminářů pro zastupitele. Dále požádal, aby takové semináře byly znovu
zorganizovány.
Požadované informace byly Ing. Tesaříkovi zaslány emailem dne 3. 3. 2014, v kopii
bylo zasláno také všem ostatním předsedům klubů ZOK.
Ing. Rozbořil: Připomněl, že návrhy na úpravy, změny a doplnění usnesení
navrženého v materiálu pro jednání zastupitelstva, předloženého zastupitelstvu dle
článku 7 odst. 4 jednacího řádu, se předkládají předsedajícímu písemně – na
formuláři, který je připraven na stolech.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Podkladové materiály Vám byly zaslány dne
26. 3. 2014 (tištěné a na CD). (Jedná se o materiály: 1 – 3, 4.1. - 4.4., 5., 6., 7, 8.1. –
8.6., 9. - 13, 15 - 19, 21 - 29).
Podkladové materiály v elektronické podobě byly k dispozici v aplikaci Předlohy
průběžně již od 21. 3. 2014. Na webu OK byly materiály v elektronické podobě
k dispozici dne 1. 4. 2014.
Body projednané na schůzi ROK 3. 4. 2014 jsou předloženy na stůl. Tyto materiály
Vám byly v předstihu zaslány e-mailem dne 4. 4. 2014 (1., Příloha č. 4 k bodu 3, 14,
20, 21. 1., 30., 31., 32.) a 7. 4. 2014 (4.1.1., 4. 5., 4.6.).
Modře označené body byly do programu doplněny po projednání na schůzi ROK
3. 4. 2014.
Na stole máte aktualizovaný návrh programu (bod 1), Přílohu č. 5 (k bodu 3),
doplnění bodu 4.1.1. o jednu rozpočtovou změnu, ke které se dostaneme v průběhu
jednání, a materiál číslo 33.1.
Ing. Rozbořil: Předložil návrh na změnu pořadí projednávání bodů, a to tak, že bod
4. 4. (významné projekty) bude předřazen před bod 4.1.1. (rozpočtové změny –
dodatek) z důvodu věcné návaznosti témat bodů. Nejprve projednáme významné
projekty a následně schválíme rozpočtové změny.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Symerský: Požádal o stažení bodu 31 (Evropské seskupení pro územní
spolupráci NOVÉ SUDETY s ručením omezených - zakládací dokumenty, Úmluva,
Stanovy). S ohledem na to, že jsme obdrželi informaci od jednoho ze zakládajících
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členů tohoto sdružení, Pardubického kraje, že na zasedání zastupitelstva v tomto
týdnu materiál nebyl schválen. Bude tedy nutné vyčkat a postupovat koordinovaně
s ostatními zakládajícími členy.
Ing. Tesařík: Dotázal se na důvod neodsouhlasení výše uvedeného bodu
Pardubickým krajem.
Ing. Symerský: Uvedl, že problém je s největší pravděpodobností v názvu „NOVÉ
SUDETY“.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu

1.1.

zasedání
Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a volba
nového náměstka Ing. Rozbořila Olomouckého kraje; Změna ve svěření úkolů

členům Rady Olomouckého kraje
2.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny
4.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny - DODATEK 4.2.
4.3.

materiál bude předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - plnění rozpočtu k 28. 2. 2014
Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - příspěvek pro město Štíty a městys Velký

4.4.
4.5.

Újezd
Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - Významné projekty Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - účelové dotace ze státního rozpočtu

4.6.

obcím Olomouckého kraje - materiál bude předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - dotace z Ministerstva práce a sociálních

5.

věcí na poskytování sociálních služeb - materiál bude předložen na stůl
Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém kraji doporučená

6.

k finanční podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2014
Seznam staveb pro cyklodopravu doporučených k finanční podpoře z rozpočtu

7.

Olomouckého kraje v roce 2014
Řešení sjednocení objednávky dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.

jednoho celku
Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za
školní rok 2012/2013

3

10.

Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na

11.
12.

rok 2014
Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti kultury
Aktualizace č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého

13.

kraje
Žádost obce Rovensko o prominutí peněžních odvodů do rozpočtu

14.

Olomouckého kraje
Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem
společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem - materiál

15.

bude předložen na stůl
Cena Ing. Rozbořila za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za

16.

rok 2013
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2014 -

17.

vyhlášení
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro

18.
19.
20.

rok 2014 – vyhodnocení
Program obnovy venkova 2014 – vyhodnocení žádostí o příspěvek
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční
podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro

konkurenceschopnost - materiál bude předložen na stůl
21.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
21.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK 22.

materiál bude předložen na stůl
Investiční finanční příspěvky na pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky z rozpočtu Olomouckého kraje se státní dotací pro jednotky sborů

23.

dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014
Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných

24.

hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014 – I. etapa
Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro Turistická informační

25.

centra na území Olomouckého kraje na rok 2014
Nadregionální akce cestovního ruchu navržené k podpoře Olomouckým kraje

26.
27.

v roce 2014
Volba přísedícího Krajského soudu v Brně
Finanční příspěvky z dotačního programu "Podpora rozvoje zahraničních

28.
29.

vztahů Olomouckého kraje" pro rok 2014
Vyhodnocení činnosti Europe Direct za rok 2013 a návrh další činnosti
Financování složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje

30.

v roce 2014
Poskytnutí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje - materiál bude předložen na

4

31.

stůl
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVÉ SUDETY s ručením

32.

omezených - zakládací dokumenty (Úmluva, Stanovy) - staženo
Schválení seznamu úspěšných žadatelů o inovační voucher - II. etapa -

materiál bude předložen na stůl
33.
Různé
33.1. Různé - Rezignace na funkci člena Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
34.

Zastupitelstva Olomouckého kraje a volba nového člena výboru
Závěr

Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. schvaluje upravený program 10. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 11. 4. 2014

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/1/2014
Přítomno 50, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0.
Návrh byl přijat.

1.1. Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého
kraje a volba nového náměstka hejtmana Olomouckého kraje; Změna ve
svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Předkládaný návrh je výsledkem diskuse rady,
klubu ČSSD a klubu koaličního partnera KSČM. Při schvalování koaliční smlouvy
byla kompetence v oblasti regionálního rozvoje, územního plánování a majetku,
životního prostředí a zemědělství, svěřena kolegovi Ing. Symerskému. Náměstek
odpovědný za finance ustaven nebyl, tuto kompetenci garantuje hejtman.
V současné době končí jedna plánovací etapa. Po změnách v příštím roce, kdy už
nebudou fungovat regionální operační programy a budou zavedeny jiné nástroje
čerpání evropských prostředků, nastane složité období. To je jeden z důvodů návrhu
na volbu nového náměstka, který by se zabýval touto zásadní problematikou
regionálního rozvoje.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Záleská: Za klub ODS navrhla oddělené hlasování o částech návrhu usnesení,
a to nejprve o bodech 1. a 2. návrhu usnesení a až následně o bodech zbylých. Jako
důvod návrhu uvedla, že již na počátku volebního období klub ODS nepodpořil
koalici a tedy se nechce vyjadřovat ani k personálním záležitostem.
B. Kolečkářová: Za klub TOP a STAN uvedla, že nesouhlasí s vytvořením dalšího
místa uvolněného náměstka, navíc když je to v polovině volebního období. Navíc se
jí nelíbí finanční dopad zřízení nové uvolněné pozice, neboť OK patří mezi ty
zadluženější kraje v ČR.
RNDr. Šnevajs: Ocenil tento krok krajské koalice, a to s ohledem na přípravu
akceptace nové kohezní politiky EU, i když toto řešení mohlo být přijato dříve. Tyto
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záležitosti nelze podceňovat, neboť jde o to, v jakém stavu bude náš kraj, náš region
v dalších osmi letech a jestli se nám podaří účelně využít dotační prostředky.
Upozornil na důležitost spolupráce mezi OK a například mezi nositeli ITI olomoucké
aglomerace. V závěru přislíbil spolupráci a v nové funkci popřál novému náměstkovi
hodně úspěchů.
Ing. Tesařík: Dnešní krok považuje za krok správným směrem. Poděkoval
náměstkovi Ing. Symerskému za práci v resortu regionálního rozvoje. Pro čerpání
evropských peněz v dalším období, možnost využití finančních prostředků pro rozvoj
kraje, pro rozvoj měst a obcí je zvolení dalšího uvolněného člena ROK správným
krokem. Proto tento návrh výrazně podporuje a nabídl Bc. Šoltysovi, DiS., maximální
spolupráci.
Bc. Šoltys, DiS: Jsem připraven zúročit své zkušenosti, které jsem v této oblasti
získal jako člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
a místostarosta města Lipníku nad Bečvou. V souvislosti s přípravou nového období
kohezní politiky 2014 je důležité, aby náš kraj byl připraven na získání co nejvíce
finančních prostředků pro rozvoj OK.
Ing. Symerský: Přislíbil plynulé předání kompetencí a pomoc kolegovi Šoltysovi při
nástupu do nové funkce a rovněž zabezpečení dosavadního výkonu činností až do
jejich svěření novému náměstkovi.
Ing. Rozbořil: Shrnul diskusi k bodu a zahájil hlasování o protinávrhu klubu ODS
(Mgr. Záleské).
Hlasování o protinávrhu Mgr. Záleské na oddělené hlasování – hlasování odděleně
k bodu 1 a 2 návrhu na usnesení
Přítomno 51, pro 20, proti 14, zdržel se 15, nehlasovali 2
Návrh nebyl přijat.
Ing. Rozbořil: Zahájil hlasování o řádném návrhu.
Hlasování o základním návrhu:
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/2/2014
Přítomno 51, pro 36, proti 3, zdržel se 10, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.
Ing. Rozbořil: Poděkoval náměstkovi Symerskému za dosavadní práci v oblasti
regionálního rozvoje a popřál novému náměstkovi Pavlu Šoltysovi hodně sil při
smysluplném čerpání peněz z Evropské unie.
M. Vlčková: Byla pro návrh, ale nestihla reagovat. Požádala o zaznamenání do
zápisu – byla „Pro“ návrh.
(Celkem pro návrh 37.)
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2.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. K plnění usnesení č. UZ/9/46/2014
(Problematika zajištění akutní lůžkové péče na Jesenicku) požádal o informace
náměstka MUDr. Fischera.
MUDr. Fischer: Na minulém jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK) byl
vznesen ústní dotaz pana Mgr. Slavotínka ve věci Jesenické nemocnice. Přestože
Mgr. Slavotínek není přítomen, považuji za důležité vás o vývoji ve věci poskytování
akutní lůžkové péče na Jesenicku od minulého zasedání ZOK informovat. Možná jste
v médiích zaznamenali prohlášení Jesenické nemocnice, že dvakrát nabízela ČR
zpětný odkup do majetku státu a dvakrát byla odmítnuta. Tzv. prvního odmítnutí
nabídky pana Jedličky ze strany státu jsme byli s panem Ing. Rozbořilem přítomni,
kdy v loňském roce pan Jedlička předal na Ministerstvu zdravotnictví tehdejšímu
ministru zdravotnictví Dr. Holcátovi žádost o zpětvzetí, respektive vyvlastnění
nemocnice za úhradu českým státem. Ministr Dr. Holcát reagoval, že je připraven
o této věci diskutovat. Doplnil však, že je třeba žádost adresovat nikoli ministru
zdravotnictví, ale především ministru financí. Ing. Jedlička odeslání žádosti přislíbil.
Potom údajně následovalo druhé odmítnutí ministerstvem financí. Přestože OK
několikrát žádal vedení Jesenické nemocnice o předložení jasných podkladů, že
žádost byla odeslána, do dnešního dne se tak nestalo. Dne 26. 2. 2014 proběhlo
veřejné jednání vedení OK s občany Jesenicka v kinosále v Jeseníku, kde mimo jiné
byla řešena i problematika akutní lůžkové péče na Jesenicku. Na tomto veřejném
jednání Ing. Jedlička deklaroval, že Jesenickou nemocnici v žádném případě
českému státu neodprodá. To je závěr jednání na Jesenicku. Od té doby žádnou
novou informaci, kromě zpráv z médií, nemáme.
Ing. Rozbořil: Potvrdil slova MUDr. Fischera, že skutečně nebyla zaznamenána
žádná komunikace. Přesto, že pan Jedlička změnil svůj názor, tak
v původním usnesení zastupitelstva nebude navržena žádná změna a stále platí, že
ZOK podporuje zpětvzetí státem. Následně Ing. Rozbořil přislíbil další jednání
s ministrem zdravotnictví, kterému zaslal dopis a jehož reakci v nejbližších dnech
očekává. Rád by se s panem ministrem sešel a pokusil se o posun celé problematiky
Jesenické nemocnice.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
další připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/3/2014
Přítomno 51, pro 50, 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.
Mgr. Brázda: Vznesl dotazy k usnesením z 35. schůze Rady Olomouckého kraje
(ROK). První dotaz má k usnesení, které se týká veřejné zakázky „Redakční
zpracování a tisk měsíčníku Olomoucký kraj“. Požádal o informace k nové podobě
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a distribuci měsíčníku. Doporučil zasílat měsíčník na všechny obce v kraji. Druhý
dotaz se týká usnesení k informaci o stavu mostů krajských silnic v Olomouckém
kraji, předložené na schůzi ROK 20. 3. 2014. Dotázal se na bližší informace, jak na
tom mosty v našem kraji jsou.
Mgr. Štěpánková: Informovala o vybrání nejlevnějšího uchazeče, což je firma
Profi-tisk group s.r.o., která tento měsíčník bude zpracovávat a tisknout. Je zde
zahrnutá také distribuce ve stejném rozsahu roznosu jako v minulé smlouvě.
Smlouva byla uzavřena na čtyři roky. Formát je A4 a kvalita papíru je lepší nežli
původně byla. Došlo k významné úspoře.
Dále uvedla, že měsíčník bude mít i elektronickou podobu na webu, takže není
problém měsíčník distribuovat elektronicky i na všechny obce.
Ing. Rozbořil: Doplnil odpověď. Obsahově bude měsíčník zaměřen hlavně na
informovanost občanů. Chceme usilovat především o to, aby občané dostali co
nejvíce informací také z různých oblastí – zemědělství, dopravy, stejně tak i ze všech
institucí Olomouckého kraje.
Dále sdělil, že si přeje maximální roznos do každé domácnosti.
PhDr. Mačák, MBA: Poskytl informace z citovaného materiálu o stavu mostů
krajských silnic. Materiál s informací o stavu mostů je předkládán ROK pravidelně,
a to dvakrát do roka. Přislíbil zaslat podkladový materiál Mgr. Brázdovi.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/4/2014
Přítomno 51, pro 42, proti 0, zdržel se 6, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

4.4. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2014

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: ROK po diskusi doporučuje ZOK navýšení
příspěvku Olomouckého kraje pro žadatele č. 4, a to RL-CORPUS s.r.o. na
Mezinárodní kongres Vojtovy metody - z původního návrhu 0 Kč navrhuje navýšení
na 100 tis. Kč. Dalším novým návrhem ROK oproti předloženému materiálu je úprava
u žadatele č. 18, a to NIPI bezbariérové prostředí – z původního návrhu 0 Kč ROK
doporučuje přesun do dotačního titulu tzv. 25tis. žádostí.
Mgr. Fidrmuc: Poděkoval za shora uvedenou změnu materiálu.
Prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Opětovně upozornil na přetrvávající připomínky
klubu TOP 09 a STAN k významným projektům ve smyslu absence kritérií hodnocení
a vyhodnocování jednotlivých projektů. Zmínil jak dnes projednávanou Vojtovu
metodu, tak projekt č. 25, což je akce MILITARY FEST 2014, u které je uvedeno, že
projekt z obsahového hlediska neodpovídá pravidlům pro čerpání finančních
příspěvků na významné projekty. Přesto je finančně podporován, totéž se týká
projektu č. 40.
Ing. Rozbořil: Uvedl důvody podpory MILITARY FEST 2014. (Jedná se o akci, která
funguje delší dobu. V návrhu je akce podpořena částkou 50 tis. Kč.)
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Mgr. Rašťák: Doplnil, že akce mohla být realizována v oblasti grantů podpory
kulturních aktivit, kdyby o ni bylo správně zažádáno . To se však nestalo. Proto do
budoucna budou tyto organizace náležitě informovány, aby využívaly prioritně
Program podpory kulturních aktivit.
RNDr. Kosatík: Členům ZOK poskytl informace o projednání tohoto bodu ve
Finančním výboru ZOK dne 8. 4. 2014 s tím, že všichni přítomní členové finančního
výboru s předloženým návrhem vyslovili souhlas. Finanční výbor se stejným
výsledkem projednal všechny další ekonomické body dnešního programu.
Soupis změn v Příloze č. 1:
a) Změna u výše příspěvku č. 4 – z návrhu 0 Kč změna na 100 000 Kč.
b) Změna u příspěvku č. 18 – z návrhu 0 Kč přesun do 25 tis. příspěvků.
c) Opravena celková výše příspěvků na 7 654 000 Kč.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje předložený návrh realizace Významných projektů dle upravené
Přílohy č. 1 důvodové zprávy v částce 7 654 000 Kč
3. ukládá podepsat smlouvy dle bodu 2 usnesení
O: Ing. Jiří Rozbořil, Ing. Rozbořil Olomouckého kraje

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/9/2014
Přítomno 51, pro 45, proti 2, zdržel se 2, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

4.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/5/2014
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

4.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny - DODATEK
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Informoval o avizované doplněné rozpočtové
změně č. 192/14, kterou je řešeno financování právě schváleného příspěvku žadateli
RL-CORPUS s.r.o. na Mezinárodní kongres Vojtovy metody ve výši 100 000 Kč.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/6/2014
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

4.2.

Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - plnění rozpočtu k 28. 2. 2014

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/7/2014
Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

4.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - příspěvek pro město Štíty
a městys Velký Újezd
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Dle Pravidel pro poskytování neinvestičních
finančních příspěvků do výše 25 tisíc Kč nelze příspěvky směřovat směrem k obcím,
nicméně ROK rozhodla udělit výjimku z pravidel pro poskytování investičních
finančních příspěvků.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/8/2014
Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

4.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/10/2014
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

4.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům.
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Mgr. Fidrmuc: Poděkoval za to, že většině organizací, které poskytují sociální
služby, byl rozpočet navýšen. Nicméně skupinou organizací, kterým byl rozpočet
ponížen, jsou charity. Vznesl dotaz, proč byl rozpočet charitám snížen a současně
požádal, aby OK ve svém rozpočtu na charity pamatoval a podpořil je co možná
nejvýrazněji. Získané zkušenosti s prací pracovníků charity jsou výborné. Pracovníci
charity jsou ochotni dojíždět i do oblastí, které jsou jinak těžce dostupné. Bohužel
platy v charitách jsou až o třetinu nižší, než ve srovnatelných organizacích. Kraj
samozřejmě podporuje své organizace, ale důležité je, že jsme krajem občanů
a cílem není organizace, ale je to občan, ať mu službu poskytuje kdokoliv.
Ing. Rozbořil: Předal slovo paní náměstkyni Kubjátové a dodal, že ředitele
Arcidiecézní Charity Olomouc pana Keprta v této souvislosti již požádal, aby sdělil
konkrétní návrhy v rámci legislativy a v rámci všech standartních postupů, co je
potřeba navýšit, aby bylo možné hovořit o konkrétních záležitostech.
Mgr. Kubjátová: Částky uvedené v globální tabulce pouze odráží přerozdělení
z MPSV, kdy v letošním roce se podařilo v rámci poslaneckých aktivit navýšit
rozpočet do této oblasti. Není pravda, že podporujeme jen naše organizace, které
byly v posledních letech ze strany MPSV při rozdělování finančních prostředků velmi
podceňovány. Pokud jde o návrhy OK respektive Krajského úřadu Olomouckého
kraje (KÚOK), tak KÚOK přistoupil na metodiku ze strany MPSV a navrhované
částky šly v souladu s touto metodikou bez rozdílu zřizovatele a poskytovatele, to
znamená bez rozdílů právních forem.
Ing. Rozbořil: Od 1. 1. 2015 přechází financování sociálních služeb (ať už
zřizovaných krajem, nebo neziskových) plně na bedra krajů. Pro OK to bude velký
problém, protože u těchto záležitostí chybí metodika, chybí inspektoři. V celém
systému sociálních služeb v ČR chybí 2 miliardy Kč. A je otázkou, jak 1. 1. 2015
nastartuje současná vláda tento systém. Dne 28. 4. 2014 v Olomouci zasedá Rada
Asociace krajů ČR, na zasedání jsme pozvali ministryni práce a sociálních věcí.
RNDr. John: Kraj by měl zajistit dostupnost sociálních služeb v rámci celého OK.
Dělá to jednak organizacemi, které sám zřizuje a jednak samozřejmě prostřednictvím
neziskových organizací. K nové metodice MPSV – byť navýšení v letošním roce je
o 15 % celkové alokace, tak pro příspěvkové organizace OK to dělá 17,5 % - celkem
45 mil. Kč, pro nestátní neziskové organizace, které tvrdí, že jsou podfinancované, je
to pouze 5 %. Pak by se měly hledat prostředky přímo v rozpočtu OK, aby systém
poskytování sociální péče byl vyvážený. Dostupnost sociálních služeb by měla být
zajištěna nejenom tam, kde má OK přímo své zřizované organizace, ale např. na
venkově, kde je to hodně na bedrech neziskových organizací.
Ing. Rozbořil: Děkuji za příspěvek, nicméně o organizace zřizované krajem se
musíme starat. Do dnešního dne byly příspěvkové organizace podhodnoceny na
úkor neziskových organizací, a to můžeme doložit. Dále jdeme cestou úspor.
Převzali jsme audit příspěvkových organizací a chceme významně uspořit i zde.
Ing. Tesařík: Oceňuje práci lidí, kteří pracují v neziskových organizacích, na druhé
straně jsou omezené finanční zdroje. Požádal, až se bude v Komisi pro rodinu
a sociální záležitosti diskutovat o rozsahu poskytované péče v sociální oblasti,
zejména s tou informací o které hovořil hejtman, a to je převod poskytování
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sociálních služeb od 1. 1. 2015 na kraje, aby diskuse byla zahájena především
analýzou poskytovaných služeb, potřebností a průnikem těchto dvou veličin.
Ing. Rozbořil: Požádal jak přítomného pana ministra, tak zástupce Senátu
a Poslanecké sněmovny, aby v souvislosti s přechodem sociálních služeb na kraje
pomohli při vyjasnění podmínek v této oblasti od 1. 1. 2015. Neziskové organizace by
měly doplňovat příspěvkové organizace a vzájemně se nepřekrývat.
Mgr. Kubjátová: Bohužel ze strany MPSV zatím nejsou vyjasněny právě podstatné
otázky včetně sítě, garance financování apod. Upozornila na skončení tzv.
komunitního plánu. Byly zahájeny práce na novém znění komunitního plánu. Je
vytvořen tým, kde jsou zastoupeni odborníci i z řad poskytovatelů neziskových
organizací, takže veškerá síť, potřebnost apod. bude opravdu probírána s odborníky
a s přijatými výstupy bude seznámeno i ZOK.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/11/2014
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 2, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

5.
Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém kraji
doporučená k finanční podpoře z rozpočtu OK v roce 2014
Úvodní slovo přednesl PhDr. Alois Mačák, MBA: Problematice zvyšování
bezpečnosti dopravy v OK se dlouhodobě věnujeme. V posledních letech kraj poskytl
na tuto činnost zhruba 45 mil. Kč. Jedná se o příspěvky do 50 % celkových nákladů
akce. Z rozpočtu OK na tyto investiční akce byla stanovena částka 3 mil. Kč. Komise
pro dopravu ROK se problematikou taktéž zabývala. Bylo vybráno 10 akcí s tím, že
doporučujeme ZOK tyto akce schválit.
PhDr. Alois Mačák, MBA: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému
materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/12/2014
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

6.
Seznam staveb pro cyklodopravu doporučených k finanční
podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2014
Úvodní slovo přednesl PhDr. Mačák, MBA.: Několik let zpátky již OK poskytl na tuto
činnost částku zhruba 70 mil. Kč. Pravidla jsou v podstatě stejná, výše příspěvku je
do 50 % žádosti. Žádosti byly přijímány do 25. února tohoto roku, a částka z rozpočtu
OK byla ve výši 5 mil. Kč. Není třeba dodávat, že peněz by bylo třeba podstatně více.
V materiálu je návrh na poskytnutí příspěvku na 8 akcí. Pokud tento materiál bude
schválen, následnou realizací bude vybudováno přes 6 km nových cyklostezek.
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Komise pro dopravu ROK se seznamem staveb velmi pečlivě zabývala. Předložený
materiál doporučuji ke schválení.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/13/2014
Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

7.
Řešení sjednocení objednávky dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje do jednoho celku
Úvodní slovo přednesl PhDr. Mačák, MBA.: Jedná se o zásadní materiál jak pro
občany, tak pro obce a bezesporu pro samotný kraj. OK je jedním z mála krajů v ČR,
který již přes 6 roků drží rozsah dopravní obslužnosti. Kraje objednávají takzvanou
základní dopravní obslužnost. Zajišťování ostatní dopravní obslužnosti přešlo na
obce, za kterou platí v rozmezí od 0 – do 600 Kč, což je obrovský rozptyl. Od ledna
2015 chce OK nastartovat systém, který bude jednak spravedlivější, bude solidární,
bude stabilnější a bude transparentní. Ke změně systému musíme přistoupit
především z důvodu změny legislativy (změny komunitárního práva ve vztahu
k našim státním normám). Jednoduše shrnuto ruší se dosavadní terminologické
rozdělení veřejné osobní dopravy na tzv. základní dopravní obslužnost a ostatní
dopravní obslužnost. Rovněž v rámci efektivního zajištění veřejné osobní dopravy
musíme soutěžit dopravní obslužnost – jako jeden celek. OK chce pro tuto oblast
vytvořit maximálně jednoduché a transparentní prostředí.
Soutěžení dopravní obslužnosti je nezbytné pro dokončení schválení strategických
cílů. OK zajistí výběrová řízení pro celou dopravní obslužnost, přičemž obce se
budou podílet na podobě její objednávky. Co se týká dalších úkolů, plynoucích ze
samotného sjednocení dopravní obslužnosti pro obce, je možné zdůraznit, že pro 2/3
obcí OK se jedná o nižší částku na obyvatele, než obce přispívaly doposud.
OK se nabízelo několik způsobů řešení. Ze tří alternativ se v komisi pro dopravu za
poslední dva roky nejvíce diskutovaly dva modely. Varianta plné úhrady OK
a varianta stanovení příspěvku obcí na obyvatele, a to v předkládané výši 70 Kč na
obyvatele. V OK máme 399 obcí, v současné době, z toho 267 obcí, což je 67 %
platí vyšší částku než je 70 KČ na obyvatele. Dále 80 obcí, což je 20 %, platí menší
částku, než je 70 Kč na obyvatele a 52 obcí, to je 13 %, z nějakých důvodů na
dopravní obslužnost vůbec nepřispívá. U celkem 267 obcí (67 %) částka 70 Kč na
obyvatele znamená snížení příspěvku na dopravní obslužnost. Navržená částka
odpovídá průměru příspěvku obcí i v ostatních krajích. Navržených 70 Kč je tedy
v rozmezí průměru plateb krajů a je v nich zahrnutý podíl na objednávce železniční
dopravy, na kterou obce dnes nepřispívají. Komise pro dopravu ROK na jednání
3. 3. 2014 doporučila tento systém nastartovat, a to od 1. ledna 2015. Téma bylo
vysvětlováno a diskutováno rovněž na konferenci samospráv.
Na případné dotazy rád odpoví rovněž ředitel Koordinátora Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) Mgr. Tomík.
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Ing. Rozbořil: Poděkoval za úvodní slovo. Zásadní pro starosty je zachovat dopravní
obslužnost ve stávajícím rozsahu a platit 70 Kč. OK bude platit 5 mil. Kč do systému.
PhDr. Mačák, MBA: Ano, je to příspěvek 70 Kč na obyvatele. Celková částka
příspěvku všech obcí bude zhruba 45 mil. Kč a navýšení z rozpočtu OK je zhruba
5 mil. Kč.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Zapletal: Konstatoval, že vítá snahu o sjednocení dopravní obslužnosti OK.
Současně upozornil na skutečnost, že pro některé zúčastněné může tímto krokem
dojít k výraznému navýšení finanční částky oproti stávajícímu stavu. Bude se
zejména jednat o města, která zajišťují ze svých rozpočtů úhradu městské hromadné
dopravy (MHD). Na příkladu města Šumperka dokumentoval, že v současnosti město
Šumperk vydává 7 mil. Kč na MHD a 400 tis. Kč přispívá na ostatní dopravní
obslužnost. Podle toho nového stavu by se z těch 400 tis. Kč stalo přibližně 2 mil. Kč,
což je docela výrazné navýšení. Je to vzhledem k počtu obyvatel města Šumperka.
Ing. Jurečka: Připojil se ke kladnému hodnocení materiálu, jak řešit dopravní
obslužnost OK. Jde o jeden z nejzásadnějších materiálů, které zastupitelstvo řeší.
Dále podotkl, že očekával formu nějakého připomínkového řízení, písemného
stanoviska, nějakého přehledu, jak na tento návrh reagují starostové obcí OK nebo
minimálně Svaz města a obcí, nebo Sdružení místních samospráv. Navrhl tento bod
přerušit a předložit do jednání příštího ZOK, aby se k tomu mohli písemně vyjádřit
všichni zástupci samospráv v OK.
Ing. Rozbořil: Souhlasí s Ing. Jurečkou, že to je asi jedna z nejzásadnějších věcí,
kterou projednává ZOK v tomto volebním období, která se týká 600 tisíc obyvatel
v OK. Předložený materiál je schválením příspěvku ve výši 70 Kč, abychom se mohli
odrazit k dalším diskusím, které budou následovat. KIDSOK má zpracovaný přehled
plateb obcí stávajících a očekávaných. Nicméně spoustu podkladů obce pro tuto
tabulku buď zatím nedodaly, nebo nemají platby rozklíčovány, v některých případech
dokonce platí některé autobusy dvakrát, třikrát. Systém je potřeba nějakým
způsobem nastartovat a postupně do 1. 1. 2015 dolaďovat.
PhDr. Mačák, MBA: Doplnil další informace k intenzivní diskusi se zástupci
samospráv, která probíhá průběžně již přes dva roky, totéž platí i pro Komisi pro
dopravu ROK. Pro dvě třetiny obcí to z mnoha důvodů bude velká pomoc.
Konference samospráv naprosto jasně ukázala, že jdeme správným směrem.
Ing. Rozbořil: Další zasedání ZOK je v červnu, takže pokud bychom tento materiál
neschválili, připravíme se o tři měsíce. Zásadní informací pro starosty je to, že se
zachová stávající dopravní obslužnost a systém bude daleko lepší, než byl doposud.
Prezentaci z Konference samospráv Ing. Jurečkovi dodáme.
B. Kolečkářová: Písemně na naši obec nic nepřišlo. Záležitost jsem projednávala
s Mgr. Tomíkem. Mám obavu, zda díky navrhovanému řešení nepřijdou obce o svá
práva ovlivňovat počet spojů nebo vůbec potřeby svých občanů.
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Ing. Rozbořil: Zdůraznil základní informace pro paní starostku. Dopravní obslužnost
bude zachována, poplatek obcí je stanoven na 70 Kč na občana. Z těchto vstupů lze
spočítat, jak se občanů změna dotkne.
Mgr. Tomík, ředitel KIDSOK: Konkrétně obec Držovice platí nyní 108 Kč na
občana.
RNDr. Kosatík: Zdůraznil, že klub ODS je pro systémovou změnu. Na druhé straně,
zatím nebyl diskutován problém okresních měst, která dávají peníze rovněž na MHD.
O vysvětlení požádal ředitele KIDSOK.
Dále by očekával, že v materiálu bude existovat harmonogram dalších kroků tak,
aby se zamezilo dotazům na toto téma. V materiálu je formulováno dosti volné
usnesení, které říká, že něco schvalujeme, ale už nedefinuje další kroky.
Ing. Rozbořil: Poděkoval za připomínku.
Mgr. Tomík: Městům nemůžeme upírat řešení jednotlivých MHD. Jednotlivé
soutěžní soubory budou obsahovat vždycky konkrétní oblasti. Chceme vést diskusi
a nabídnout městům pomoc v rámci řešení MHD ve městě, tj. v rámci celkové
dopravní obslužnosti garantovat zachování poměru dopravy určené pro město.
RNDr. Kosatík: Souhlasí, ale upozorňuje, že při projednávání v městských
zastupitelstvech budou zastupitele zajímat především čísla včetně toho, zda OK
přispěje na MHD.
Mgr. Tomík: V tuto chvíli neznáme, jak vypadají smluvní ujednání s obcemi. Lze
předpokládat, že teprve s rozhodnutím o sjednocení dopravní obslužnosti bude
možné konkrétně reagovat na jednotlivá smluvní ujednání.
RNDr. Rašková: V současné době naše obec platí ročně 18 mil. Kč, máme závazky
s dopravcem. Budeme s MHD vyčleněni z tohoto systému, nebo se staneme jeho
součástí, tedy jak bylo řečeno, že s každou obcí se pak budou projednávat podmínky
konkrétně.
Mgr. Tomík: Nyní se jedná o sjednocení toho, co si obce objednávají nad rámec
základní dopravní obslužnosti. To znamená, v tuto chvíli je nutné se podívat do
celkové objednávky a pak teprve je možné řešit následné smlouvy, které se třeba
týkají MHD.
PhDr. Mačák, MBA: K otázce kolegy Kosatíka doplnil, že ROK bude průběžně
informována, a to jedenkrát za měsíc. Na každém zasedání ZOK (respektive každé
3 měsíce) pak budou podávány průběžné informace. Prvním úkolem pana ředitele
KIDSOK je postoupit písemné sdělení obcím, jehož součástí je podrobně zpracovaný
metodický pokyn pro zástupce samospráv.
Ing. Jurečka: Nechtěl zpochybňovat dobrý úmysl tohoto materiálu, ale za logičtější
považuje požádat starosty a zastupitelstva, aby se k tomu materiálu také vyjádřili,
protože tím OK předejde od začátku tomu, co může nastat, když čtvrtina možná
třetina obcí s tím nebude souhlasit a nebude se chtít připojit, tak co potom bude
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následovat. Proto doporučil o měsíc a půl odsunout rozhodování a požádat starosty
a zastupitelstva obcí, aby se k tomuto materiálu vyjádřili.
PhDr. Mačák, MBA: Se samosprávami jsme komunikovali, pan ředitel Tomík může
komentovat a doložit i písemná sdělení. Velmi důležitá komunikace probíhala rovněž
ve zmíněném poradním a iniciativním orgánu, ve kterém je 21 lidí, kteří se profesně
zabývají dopravou. Projednávání v dopravní komisi nebyla jednoduchá, ale na
předkládaném řešení se nakonec jednomyslně shodli.
Ing. Tesařík: V průběhu toho projednávání jsem byl informován, že celý ten krok je
motivovaný legislativní změnou. Tato legislativní změna je o tom, že ostatní dopravní
obslužnost je zrušena?
Mgr. Tomík: Odpověděl, že ostatní dopravní obslužnost je zrušena v terminologii.
Zákon č. 194 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici
a navazující Nařízení 1370 EU hovoří o tom, že se jedná o dopravní obslužnost.
M. Kapoun: Jedná se o první krok, který bychom měli schválit. Komise pro dopravu
projednává tuto problematiku fakticky od počátku svého vzniku. K otázce z diskuse
uvedl, že pravomoci obcí se nezeslabí, ale naopak zesílí. Obce si budou moci ve
výběrovém řízení dávat připomínky k jízdním řádům.
Ing. Horák: Vysvětlil, jak došlo k tomu, že jsou různé ceny příspěvků a objednávek
obcí na dopravní obslužnost. Došlo k situaci, že opravdu každý má nasmlouváno jiný
objem dopravy a jiný spravedlivě, díky tomu, že se zřekl neefektivní linky, nepřispívá
nic. Jiné obce ovšem pro určité skupiny dopravní obslužnost objednali, a tak platí
např. i 118 Kč nebo i vyšší částky. Zeptal se na míru spravedlnosti a solidarity, když
všechny obce teď budou platit 70 Kč. Když teď obec platí 40 Kč a příští rok bude
zase platit 40 Kč, tak to obec netrápí. Když obec platí 118 Kč a bude platit i příští rok
118 Kč, také ji to netrápí. Ale jestliže najednou budou všichni platit 70 Kč, tak pro
řadu obcí to bude skok. Navrhl postupné dolaďování tohoto systému.
Ing. Rozbořil: Je třeba vidět tabulku, o které obce se jedná, o jakých částkách se
hovoří. Pokud je v obci 100 obyvatel krát 70 Kč, tak to je na rok 7 tis. Kč, a to jsou
skoky v řádu tisícovek, ale ne v řádu miliónů korun.
Ing. Orság: Jako starosta města Šternberka naopak zavedení tohoto systému vítá,
protože si uvědomuje, do jakých problémů se lze dostat. Doporučil konání
samostatné konference pro starosty a zastupitele k tomuto tématu.
RNDr. Kosatík: Kdy bude možné znát odpověď, kolik obcí k 1. 1. 2015 se do toho
systému s částkou 70 Kč zapojuje?
PhDr. Mačák MBA: Zatím máme cca 40 obcí, které informace nesdělily. Do konce
měsíce října bychom měli vědět, kolik obcí se do toho systému s částkou 70 Kč
zapojuje.
B. Kolečkářová: Součástí materiálu pro ZOK mohly být i zde uváděné informace.
Dále upozornila na podzimní komunální volby.
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Mgr. Tomík: Dnešní rozhodnutí by mělo nastartovat proces tak, jak je uvedeno ve
všech strategiích, generelu, ve střednědobé strategii, dopravním plánu, neboť v roce
2015 končí obcím smlouvy. Kraji končí lhůta v roce 2017.
Ing. Rozbořil: Poděkoval za obsáhlou diskusi, svědčící o tom, že skutečně jde
o zásadní téma. Přislíbil, že informace o stavu sjednocování budou průběžně každý
měsíc projednávány na ROK a s výstupy budou seznamovány kluby ZOK. Uvítáme
jakýkoliv podnět a jakoukoliv spolupráci.
Do diskuse se hlásí paní Němečková, místostarostka obce Libina.
Hlasování o vystoupení: Ing. Jana Němečková
Přítomno 52, pro 48, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
Ing. Němečková: Podotkla, že nemá nic proti nastavovanému systému. Problémy
bude mít maximálně 13 obcí, které platí 0 Kč. Dotázala se, zda všechny obce budou
platit 70 Kč na občana.
PhDr. Mačák, MBA: Ano, všechny obce.
Ing. Němečková: Dále se dotázala na jednání ohledně železniční dopravy mezi
Olomouckým a Moravskoslezským krajem přes Polsko, kde se mluví o zrušení. Zda
doprava přes polské Glucholazy bude zachována?
PhDr. Mačák, MBA: Sdělil, že odpověď na tuto otázku je připravena do bodu Různé.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/14/2014
Přítomno 52, pro 50, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

8.1.

Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: Okomentoval body 2 a 3 návrhu usnesení
v návaznosti na nový občanský zákoník (NOZ), účinný od 1. 1. 2014, a s tím
spojenou změnu definice nemovité věci a nutnosti přistoupit k úpravě postupu kraje
při zřizování věcných břemen. Podle § 498 odst. 1 NOZ platí, že nemovité věci jsou
pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva
k nim a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis,
že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo
bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Z tohoto ustanovení tak vyplývá, že
nemovitou věcí jsou nově i věcná břemena. Ze stanoviska Advokátní kanceláře
Ritter-Šťastný vyplývá, že doporučuje předkládat zřizování věcných břemen
zastupitelstvu kraje ve všech případech. Z důvodu právní jistoty a pro přehlednost
procesu schvalování věcných břemen v orgánech kraje, ROK navrhuje, aby
zastupitelstvo rozhodovalo o zřizování a zrušení věcných břemen, o uzavírání smluv
o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a o jejich změně a ukončení,
a to ve všech případech, bez ohledu na to, zda je kraj oprávněným nebo povinným
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z věcného břemene. Tímto postupem se kraj vyhne rizikům případného nesprávného
výkladu ustanovení NOZ.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/15/2014
Přítomno 52, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.
Dodatečně byla provedena technická oprava návrhu usnesení bodu 4, části 4.1.:
Vypuštěn část textu a doplněn text nový:
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do jednoho roku od doručení
kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení, nebo jiného dokladu vydaného stavebním
úřadem, kterým se prokáže, že lze stavbu plynárenského zařízení užívat, u plynárenského
zařízení v režimu územního souhlasu do jednoho roku po protokolárním předání a převzetí
plynárenského zařízení, nejpozději však do 31. 12. 2018 po převodu plynárenského
zařízení do vlastnictví budoucího oprávněného.

8.2. – 8.6. Majetkoprávní záležitosti
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: Uvedl, že tyto majetkoprávní záležitosti
neobsahují žádný kontroverzní materiál. Navrhl, aby o bodech 8.2. – 8.6. programu
bylo hlasováno současně.
Ing. Rozbořil: S návrhem souhlasil a vyzval zastupitele, aby se vyjádřili
k navrženému způsobu hlasování a vznesli dotazy a připomínky k obsahu materiálů
8.2. – 8.6.
K navrženému způsobu hlasování o bodech 8.2. – 8.6. současně nebyly vzneseny
žádné připomínky.
K obsahu projednávaných materiálů 8.2. – 8.6. nebyly vzneseny žádné připomínky
ani dotazy.
Jedním hlasováním byla schválena usnesení k následujícím bodům:

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku UZ/10/16/2014
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
-UZ/10/17/2014
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku UZ/10/18/2014
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku UZ/10/19/2014
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody
-nemovitého majetku UZ/10/20/2014

Přítomno 52, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.
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Ing. Rozbořil: Vyhlásil přestávku v trvání 15 minut.
Z dalšího jednání se omluvil Ing. Marian Jurečka (11:10 hod.)

9.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji
v Olomouckém kraji za školní rok 2012/2013

vzdělávací

soustavy

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému
materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/21/2014
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.

10. Rozpis rozpočtu škol a
Olomouckého kraje na rok 2014

školských

zařízení

v

působnosti

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec: Jedná se o rozpis rozpočtu škol a školských
zařízení v působnosti OK na rok 2014 a tzv. přímé náklady, jsou to finance, které
jsou přidělovány školám a školským zařízením přímo ze státního rozpočtu, kdy kraj
vyplácí státní prostředky školám a školským zařízením prostřednictvím krajských
úřadů. Tyto přímé náklady jsou určeny především na platy, výdaje na učební
pomůcky, výdaje na školní potřeby a učebnice a na další vzdělávání pedagogických
pracovníků. OK získal ze státního rozpočtu částku na přímé náklady dotaci ve výši
4 miliardy 961 milionů Kč. Tato částka byla rozdělena školám a školským zařízením
zřizovaných Olomouckým krajem, částka 1,9 mld. Kč, školám a školským zařízením
v území OK byla rozdělena částka ve výši 2,9 mil. Krajská rezerva činí
77 mil. 632 tis. Kč.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/22/2014
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.

11. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
v oblasti kultury
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák: Materiál se týká žádosti Moravské filharmonie
Olomouc, která měla krajskou dotaci ve výši 300 tis. Kč na pořádání tří koncertů
s Václavem Hudečkem využít do 31. 10. 2014. Jedna faktura došla opožděně, tudíž
došlo k porušení rozpočtové kázně. Účel byl Moravskou filharmonií dodržen, proto
doporučujeme vyhovět žádosti, ale s tím, že neodpouštíme celou částku, pouze
54 tis. Kč z 60 tis. Kč. Tento postup je v souladu s novými pravidly.
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Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/23/2014
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

12. Aktualizace č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: Bereme na vědomí informaci o schválení
aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKOK) č. 6. v Příloze
č. 1. PRVKOK byl schválen 26. 8. 2004, následně v letech 2007 – 2012 proběhly
jeho aktualizace. Poslední aktualizace je z roku 2012 a byla schválena usnesením
ROK ze dne 25. 7. 2012. Od schválení poslední aktualizace bylo na Krajském úřadu
Olomouckého kraje (KÚOK), odboru životního prostředí a zemědělství (OŽPZ),
podáno obcemi celkem 10 žádostí o provedení změn ve schváleném PRVKOK. Dále
jsou předmětem této 6. aktualizace 3 nedořešené žádosti z aktualizace v roce 2012.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/24/2014
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

13. Žádost obce Rovensko o prominutí peněžních odvodů do rozpočtu
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Informace k předloženému materiálu sdělí
Ing. Symerský, poté vystoupí starosta obce Rovensko. Požádal členy ZOK
o hlasování k vystoupení starosty obce Rovensko.
Hlasování o vystoupení starosty obce Rovensko Josefa Šincla:
Přítomno 50, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl schválen.
Ing. Symerský: Žádostí obce Rovensko o prominutí peněžních odvodů do rozpočtu
OK jsme se podrobně zabývali. ZOK svým usnesením ze dne 27. 4. 2012 schválilo
poskytnutí dotace z Fondu na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na
území OK obci Rovensko ve výši 3 500 000 Kč na realizaci stavby „Kanalizace
splašková a přečerpávací stanice Rovensko“. Současně bylo tímto usnesením
schváleno i uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Samotná smlouva byla uzavřena
dne 11. 7. 2012. Následně dne 14. 2. 2013 obdržel KÚOK, odbor životního prostředí
a zemědělství (OŽPZ) žádost o posunutí termínu uzavřením Dodatku č. 1 ke
smlouvě s tím, že vyúčtování proběhlo 27. 6. 2013. Následně po tomto vyúčtování
byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě u příjemce ve dnech 21. 11. 2013 –
17. 12. 2013 a kontrolním týmem KÚOK bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
Dle článku II. odst. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace se příjemce zavázal, že na účel,
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uvedený v článku I. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace, vynaloží z vlastních
prostředků částku nejméně 9 908 000 Kč. Uvedenou podmínku smlouvy příjemce
nesplnil, jelikož celkové skutečně vynaložené a prokazatelné náklady na účel
uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace z vlastních prostředků činily
9 163 885,60 Kč. Příjemce tedy z vlastních prostředků vynaložil na úhradu nákladů
na uvedený účel částku o 744 114,40 Kč nižší, než se zavázal ve Smlouvě
o poskytnutí dotace a v termínu do 12. 7. 2013 měl tuto nedočerpanou částku vrátit
na účet OK, což však neučinil. Uvedeným jednáním se příjemce dopustil zadržení
peněžních prostředků.
Příjemce byl o uvedených skutečnostech písemně vyrozuměn předáním protokolu.
Námitky proti obsahu kontrolních zjištění příjemce v tu dobu nepodal. KÚOK, odbor
ekonomický dne 5. 2. 2014 uložil obci povinnost odvést do rozpočtu OK částku
neoprávněně zadržených prostředků ve výši 744 114,40 Kč. Přílohou materiálu je
dopis od obce Rovensko, kde jsou informace o důvodech, které vedly k tomu, že
v obci nemohli postupovat, tak jak jim smlouva přikazovala. Jako předkladatel
navrhuje se hlasovat dle předloženého návrhu na usnesení, což znamená neodpustit
tuto částku. Tento postup je stejný jako ve 44 případech, kdy byli žadatelé povinni
vrátit nějakou částku z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury a ve 44 případech ZOK tuto záležitost zamítl.
Josef Šincl – starosta obce Rovensko: Shrnul důvody pochybení a dodal, že
vysvětlení podal již v e-mailu. Změnou zákona se obec stala plátcem DPH, to je
zásadní důvod pochybení. V době podpisu smlouvy obec nebyla plátcem DPH
a částka 9,9 mil. Kč byla kalkulována včetně DPH. Uvedl, že je si vědom toho, že se
dopustili na obci kroků, které měli konat a nekonali. Je na zvážení ZOK, jak situaci
vyhodnotí. Dodal, že pokud odvod bude prominut, tak částka by mohla být použita na
úpravu místní komunikace v obci. Rozpočet této akce je 1,8 mil. Kč.
Ing. Rozbořil: Je potřeba si uvědomit rozdíl mezi dotačními tituly a Fondem na
podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Doprava je pro OK sice
prioritní, ale nelze prostředky libovolně zaměňovat. Jedná se o dodržování pravidel,
která jsou jasně a striktně dána.
Josef Šincl – starosta obce Rovensko: Souhlasil s panem hejtmanem a dodal, že
na celou akci kanalizace proběhla kontrola z finančního úřadu, která neshledala
žádné porušení rozpočtové kázně.
RNDr. John: Jistě nebude nikdo zpochybňovat, že v tomto případě došlo k porušení
rozpočtové kázně, takže musela být zahájena správní řízení.
Souhlasím s tím, že by to byla výjimka a chci se zeptat, zda v těch dalších
44 případech to byl podobný proces porušení, tedy porušení z důvodu, že se obec
v mezičase stala plátcem DPH.
Ing. Tesařík: Klub ČSSD se touto záležitostí zabýval před ZOK.
Požádal o vystoupení vedoucího OŽPZ Ing. Veselského k článku smlouvy, týkajícího
se dané věci.
Ing. Horák: Vyjádřil nesouhlas s využitím krajské dotace s tím, že již 3,5 mil. Kč,
které pan starosta dostal, je zaúčtováno na kanalizaci.
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Ing. Veselský – vedoucí OŽPZ: Citoval z textu platně uzavřené smlouvy – mimo
jiné je v čl. II odst. 2 uvedeno, že v případě, že příjemce se stane plátcem DPH
v průběhu čerpání dotace, a že se jeho právo uplatnit odpočet DPH při změně režimu
podle § 74 zákona o daních vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně
příslušného DPH z dotace, je příjemce povinen snížit výši dosud vyčerpané dotace
o výši DPH, kterou je příjemce oprávněn v souladu s § 74 zákona o daních uplatnit
v prvním daňovém přiznání o registraci k DPH.
Ve smlouvě je tedy skutečnost, že se v průběhu čerpání příjemce stane plátcem
DPH řádně ošetřena.
Mgr. Brázda: Přiklání se k možnosti prominout, když ne celou částku, tak alespoň
část.
Předložil protinávrh usnesení, kterým se vyhovuje žádosti na prominutí odvodu
a ukládá se informovat příjemce obec Rovensko o vyhovění žádosti.
Ing. Rozbořil: Požádal o text návrhu Mgr. Brázdy a zahájil hlasování o protinávrhu.
Hlasování o protinávrhu Mgr. Brázdy:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu

2.

v y h o v u j e ž á d o s t i na prominutí odvodů ve výši 744 114,40 Kč za porušení
rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje
na základě smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem jako
poskytovatelem a obcí Rovensko, se sídlem Rovensko 59, 789 01 Zábřeh,
IČ: 00303305, jako příjemcem dotace dle důvodové zprávy

3.

u k l á d á informovat příjemce obec Rovensko o vyhovění její žádosti

Přítomno 50, pro 9, proti 22, zdrželo se 18, nehlasoval 1
Návrh nebyl schválen.
Ing. Rozbořil: Zahájil hlasování o řádném návrhu.
Hlasování o základním návrhu:
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/25/2014
Přítomno 50, pro 37, proti 1, zdržel se 11, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

14. Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za
účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním
odpadem
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: Předložený materiál se týká založení
dobrovolné spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem společného řešení
problematiky nakládání s komunálním odpadem. Dne 8. 12. 2011 bylo podepsáno
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memorandum o spolupráci v oblasti odpadového hospodářství a přistoupilo k němu
12 obcí s rozšířenou působností a sdružení obcí a měst Jesenicka. Ze signatářů
tohoto memoranda vznikl řídící tým, který se schází na jednáních dle potřeby až
doposud a cílem bylo zpracování studie proveditelnosti k vytvoření integrovaného
systému pro nakládání s komunálním odpadem v OK včetně možností energetického
využívání zbytkových směsných komunálních odpadů. Na základě výběrového řízení
na zpracovatele studie byla vybrána firma FITÉ, která tuto studii zpracovala a studie
proveditelnosti byla přijata řídícím týmem na lednovém zasedání roku 2013. Během
roku 2013 bylo OK zorganizováno celkem cca 30 seminářů pro obce a také pro
zastupitele obcí k dané problematice. O tyto semináře bylo ze strany samosprávy
velký zájem, aktivně se jich zúčastnilo zhruba 300 zástupců samospráva našeho
kraje. Na těchto seminářích byli zástupci seznámeni se strategií a vývojem
odpadového hospodářství, byla jim vysvětlena navrhovaná struktura integrovaného
systému nakládání s odpady a byli požádáni o projednání této problematiky na svých
obcích nebo na úrovni mikroregionu. Na konci roku 2013 byla aktivita řídícího týmu
naplněna a bylo přikročeno k dalším konkrétním krokům, vedoucím k vytvoření
právního subjektu z jednotlivých obcí, popřípadě mikroregionů.
Po právních rozborech vzhledem k novým právním předpisům, jako jsou občanský
zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech, byla navržena forma
spolku obcí s účastí OK v roli koordinátora. Návrhy zakládacích dokumentů byly
projednány a odsouhlaseny řídícím týmem a v současné době jsou předkládány
všem zastupitelstvům obcí s rozšířenou působností OK a také Sdružení měst a obcí
Jesenicka. O tomto projektu byli taktéž informováni představitelé mikroregionů
v našem kraji. Projednání zakladatelské listiny a stanov by mělo probíhat v orgánech
jednotlivých obcí do poloviny letošního roku a výsledkem projednání by mělo být
schválení zakladatelských dokumentů a přijetí rozhodnutí o vstupu do spolku. Co se
týká finančního příspěvku OK do spolku „Odpady Olomouckého kraje, zapsaný
spolek“ ten je navrhován ve výši 100 tis. ročně a příspěvek obcí 1 koruna na
obyvatele za rok s tím, že obce by do tohoto spolku přispívaly od příštího roku. Pro
případnou diskusi je tady též připravena koordinátorka odpadového hospodářství
Ing. Zuzana Ochmanová.
Mgr. Brázda: Vznesl dotaz týkající se textu, kde je uvedeno, že spolek bude založen
na základě projednání zakladatelské smlouvy a stanov v orgánech obcí do poloviny
roku. Jedná se o obce s rozšířenou působností a obce sdružené na Jesenicku, které
byly těmi původními sdruženími, které nějakým způsobem o této záležitosti jednaly.
Přičemž v materiálu se uvádí, že původcem odpadů jsou samozřejmě jednotlivé
obce, čili že dohromady by to bylo nějakých 399 obcí. Blíží se komunální volby
a otázkou je, kolik starostů bude chtít do spolku vstupovat.
Ing. Symerský: Ambicí OK je, aby v tomto systému byly všechny obce OK nebo
alespoň valná většina z nich.
Ing. Ochmanová: Pro samotné obce jsme připravili 11 seminářů. Problematika byla
osvětlována, byly podávány informace. Všichni dostali potřebné informace, do
zhruba poloviny roku mají ve svých orgánech projednat otázku přistoupení, nebo
nepřistoupení.
Ing. Horák: Jde o správnou myšlenku. Nicméně je třeba udělat politické rozhodnutí,
jak budou vznikat jednotlivé účelové svazky obcí, které za účelem nakládání
s odpady budou mít své zcela legitimní orgány a tyto účelové svazky pak dohromady
vytvoří krajský svazek společně s krajem. Momentálně se nevylučuje, respektive je
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možné, že v krajním případě může mít spolek 399 členů. Míra takového hlasování je
samozřejmě velice obtížná v porovnání s počtem obyvatel.
Ing. Symerský: Nebráníme se vstupu jednotlivých obcí, i když samozřejmě bude
lepší, když budou vstupovat svazky, či mikroregiony.
B. Kolečkářová: Je to dobrá myšlenka řešit co nás trápí, ale přesto si uvědomme, že
už tak toho dělají obce dost – kompostárny, recyklace, třídění domovního odpadu…
Ing. Rozbořil: Podle diskuse je patrné, že jde o velké téma, které se bude dále
rozvíjet. Také z tohoto důvodu je prospěšné rozdělení kompetencí, schválené v bodu
1. 1. Zahájil hlasování o návrhu usnesení.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/26/2014
Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

15. Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením za rok 2013
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová: Jedná o cyklický každoroční materiál
udělení ceny hejtmana ve prospěch osob se zdravotním postižením. Byla ustavena
pracovní skupina, která na svém jednání dne 13. 3. 2014 projednala předložené
návrhy nominovaných a doporučila cenu hejtmana za rok 2013 udělit Občanskému
sdružení Ryzáček. Cena bude předána na dalším zasedání ZOK v červnu.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/27/2014
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

16. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro
rok 2014 - vyhlášení
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer: Předložený materiál navrhuje schválení
dotačního programu Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2014. Tento
týden na jednání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví byl nejsilnějším tématem
nedostatek praktických lékařů v krajích napříč celou republikou. OK díky dotačnímu
programu zažehnal největší krizi, kterou jsme zažívali v roce 2010, 2011, takže nyní
jsme přibližně na stejném počtu praktických lékařů jako v polovině devadesátých let.
OK poskytuje v rámci dotačních programů pro oblast zdravotnictví dotace na
specializační vzdělávání lékařů od roku 2010. Problémem je, že vzdělávání musí být
vedeno akreditovanými zdravotnickými zařízeními, což jsou akreditovaní praktičtí
lékaři v tomto případě na území OK a zde už je počet praktických lékařů, kteří mají
akreditaci a kteří jsou ochotni vést další vzdělávání svých kolegů, prakticky vyčerpán.
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To znamená, že nemáme další partnery pro zajišťování těchto programů. Nad tím se
musíme zamyslet na některém z příštích zasedání, na kterém budeme schvalovat
rozpočet na rok 2015. Musíme uvažovat o navýšení částky v této kapitole, abychom
získali partnery, kteří další vzdělávání lékařů povedou. V příloze jsou předkládána
pravidla toho dotačního programu.
Ing. Rozbořil: Poděkoval a vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému
materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/28/2014
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

17. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2014 – vyhodnocení
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer: Jedná se o stejnou celkovou finanční částku
jako v loňském roce a prakticky stejné partnery, které máme napříč celým krajem.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/29/2014
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

18.

Program obnovy venkova 2014 – vyhodnocení žádostí o příspěvek

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: V letošním roce máme do Programu obnovy
venkova (POV) alokovanou částku 12 mil. Kč. Do ukončení řádně vyhlášeného
termínu pro podávání žádostí bylo podáno 128 platných žádostí s celkovou výší
požadovaného příspěvku 29 mil. 913 tis. Kč. Žádosti byly podávány do Oblasti
podpory č. 1 (OP 1) a Oblasti podpory č. 2 (OP 2). Hodnocení žádostí zajišťovali,
stejně jako v roce 2013, členové Komise pro rozvoj venkova a zemědělství ROK.
Z celkového počtu 128 platných podaných žádostí může být podle nastavených
hodnotících kritérií, a po převedení nevyčerpané částky z OP 2 do OP 1 poskytnuta
podpora celkem 57 žadatelům. U OP 1 to bude 46 žadatelů ze 118. U OP 2 obdrží
podporu všech 11 žadatelů.
V Příloze č. 1 na str. 5 máte seznam všech doporučených návrhů v OP 1 a na str. 6
pokračuje tabulka s náhradními návrhy. Zde prosím o provedení oprav, které
vyplynuly z hlediska kontroly žádostí. V souladu usnesením ROK z 3. 4. 2014 vás
žádám, abyste si provedli opravu, která spočívá v posunu dvou náhradních návrhů
v tabulce. Jedná se o obec Bohuslávky a Kobylá nad Vidnavkou a to z důvodu
chybného uvedení údajů v žádosti, které byly zjištěny v rámci kontroly. Obec
Bohuslávky se po opravě posouvá z místa z 64 místa na 10 místo. Obec Kobylá nad
Vidnavkou se po opravě posouvá z 61 místa na 16 místo v tabulce náhradníků.
Změny jsou důležité při nevyčerpání finanční částky u schválených návrhů. Pak
dochází k čerpání u náhradních návrhů. To se týká i případné alokace navýšení
částky POV, kdy by zde tato změna byla též důležitá.
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Mgr. Brázda: Dotázal se, zda se uvažuje o alokaci navýšení do programu obnovy
venkova ještě letos či příští rok.
Ing. Rozbořil: Touto záležitostí se budeme zabývat při zapojování přebytku do
rozpočtu OK, pokud přebytek a stav financí v tomto roce dovolí. Tato otázka je
otevřená na příští rok.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Změny v důvodové zprávě:
Str. 1 – technická oprava data 28. 2. 2013 na 28. 2. 2014.
Příloha č. 1 – změněno pořadí v Náhradních návrzích: obec Bohuslávky 10 místo,
obec Kobylá nad Vidnavkou 16 místo.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí upravenou důvodovou
zprávu
2.
schvaluje rozdělení příspěvků z Programu
obnovy venkova 2014 dle upravené
důvodové zprávy a Příloh č. 1 - 2
3.
schvaluje
uzavření
smluv
mezi
Olomouckým
krajem
a
subjekty
uvedenými v doporučených návrzích dle
Příloh č. 1 - 2
4.
ukládá podepsat smlouvy dle bodu 3
usnesení
O: Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/30/2014
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

19.

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl náměstek Ing. Symerský: Tímto materiálem se schvaluje
zpráva o hodnocení plnění Programu rozvoje územního obvodu OK za rok 2013
podle Přílohy č. 1 a dále se schvaluje aktualizace programu rozvoje územního
obvodu OK.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/31/2014
Přítomno 51, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.
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20. Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců
finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Úvodní slovo přednesl náměstek Ing. Švec: Předložený materiál řeší porušení
rozpočtové kázně. Příjemci finanční podpory jsou školy a školská zařízení, vysoké
školy, města, obce, nestátní neziskové organizace a další právnické osoby působící
ve vzdělání. U 7 příspěvkových organizací OK a u 16 ostatních příjemců bylo zjištěno
porušení rozpočtové kázně. Příjemci podpory zaslali žádosti o prominutí odvodu.
Návrh na prominutí odvodu je v tabulce na str. 3 a 4 a na str. 9, 10, 11.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/32/2014
Přítomno 51, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.

21.

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/10/33/2014
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

21.1. 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/10/34/2014
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

22. Investiční finanční příspěvky na pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rozpočtu Olomouckého kraje se státní dotací
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok
2014
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Jedná se o investiční příspěvek v celkové výši
2 mil. Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky v letošním roce, a to
obci Bouzov v celkové výši 1 mil. Kč a obci Olšany u Prostějova v celkové výši
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1 mil. Kč. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/35/2014
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

23. Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014 – I. etapa
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Materiál řeší zapojení dotace pro OK na
požární ochranu pro rok 2014. První tranše je ve výši 6 031 000 Kč a bude rozdělena
a vyplacena ve dvou etapách, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě. V první etapě
bude vyplaceno 5 239 809 Kč a ve druhé etapě pak 791 191 Kč. Tato dotace je
poskytována zejména na pořizování a obnovu požární techniky jednotkám
dobrovolných hasičů. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/36/2014
Přítomno 51, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6
Návrh byl přijat.

24. Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro Turistická
informační centra na území Olomouckého kraje na rok 2014
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Rozpočtovaná částka 800 000 Kč v rozpočtu
OK byla rozdělena mezi všech 30 žádostí jednotlivých informačních center, přesné
rozdělení vyplývá z tabulky.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Ing. Marek: Předložený materiál, stejně jako materiál č. 25, projednal Výbor pro
rozvoj cestovního ruchu ZOK a materiál podpořil v celém rozsahu.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/37/2014
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

25. Nadregionální akce cestovního
Olomouckým krajem v roce 2014
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ruchu

navržené

k

podpoře

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Alokovaná částka je 1 500 000 Kč. Kritéria pro
výběr a doporučené akce k podpoře jsou v důvodové zprávě.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/38/2014
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

26.

Volba přísedícího Krajského soudu v Brně

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Na pozici přísedícího Krajského soudu v Brně
je navržen pan Ing. Pavel Vavrouch z Prostějova.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/39/2014
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

27. Finanční příspěvky z dotačního programu "Podpora rozvoje
zahraničních vztahů Olomouckého kraje" pro rok 2014
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: ROK doporučuje zastupitelstvu schválit
příspěvky, tak jak jsou uvedené v přílohách v základním materiálu. Jedná se
o rozdělení částky 400 tis. Kč. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému
materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/40/2014
Přítomno 50, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6
Návrh byl přijat.

28. Vyhodnocení činnosti Europe Direct za rok 2013 a návrh další
činnosti
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Jedná se o vyhodnocení činnosti Europe
Direct za rok 2013 a návrh další činnosti. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/41/2014
Přítomno 50, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6
Návrh byl přijat.
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29. Financování
složek
integrovaného
Olomouckého kraje v roce 2014

záchranného

systému

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Uvedl, že jde o financování složek
integrovaného záchranného systému OK v roce 2014. V krizové rezervě je 6 mil. Kč.
Část finančních prostředků ve výši 2 340 000 Kč bude alokována do aktivit,
uvedených v tabulce, zůstatek 3 660 000 Kč zbývá na eventuální pokrytí nenadálých
věcí. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny
žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/42/2014
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

30. Poskytnutí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: OK bylo letos předloženo 56 žádostí na
118 254 000 Kč. S ohledem na výši disponibilních prostředků na účtu fondu,
doporučila hodnotící komise poskytnutí dotace z fondu ve výši 23,5 mil. Kč, přičemž
9 žádostí se týká výstavby a modernizace čistíren odpadních vod včetně kořenových
čistíren odpadních vod a kanalizací. Tři podpořené žádosti se týkají výstavby
a modernizace vodovodu a úpraven vod.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/43/2014
Přítomno 50, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 7
Návrh byl přijat.

32. Schválení seznamu úspěšných žadatelů o inovační voucher II. etapa
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil.
Ing. Symerský: Schválený projekt stačí k podpoře 49 úspěšných žadatelů o inovační
voucher. Celkový počet úspěšných žadatelů o voucher je 51. Vzhledem k tomu, že
ROK 20. 6. 2013 deklarovala zájem podpořit projekty i nad rámec vlastního podílu se
navrhuje dofinancovat zbývající dvě žádosti, tzn. navýšit podíl OK o 260 tis. Kč.
Finanční spoluúčast OK by tedy činila celkem 1 926 667 Kč. Pro případ, že některý
z podnikatelů od projektu před podpisem smlouvy, anebo v průběhu realizace ještě
odstoupí, či nebude projekt realizovat v plné výši, se může stát, že navýšené
prostředky nebudou vyčerpány. Smlouvy o poskytnutí dotace se všemi žadateli musí
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být s ohledem na nařízení Evropské komise č. 1224 z roku 2013 o veřejné podpoře
uzavřeny do 30. 6. 2014.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Ing. Tesařík: Inovační voucher je jeden z nejzajímavějších nástrojů. Předpokládám,
že další takový nástroj bude zahrnut i do RIS3.
Požádal Ing. Symerského, pokud nalezne vhodnou formu, aby informoval
Zastupitelstvo Olomouckého kraje nejenom o vyplacených finančních prostředcích,
ale zejména o výstupech podnikatelů, kteří tyto finanční prostředky využili.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/44/2014
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

33.1. Různé – Rezignace na funkci člena Výboru pro rozvoj cestovního
ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje a volba nového člena výboru
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Z Výboru pro rozvoj cestovního ruchu ZOK
odstoupil pan Ing. Michal Blaško a tímto se nahrazuje panem Vladimírem Začalem.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/10/45/2014
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

33.

Různé

PhDr. Mačák, MBA: Podal aktuální informace k železniční trati přes polské
Glucholazy. Jedná se o trať Jeseník-Krnov přes Glucholazy. Počátek problémů
s tratí je v roce 2012, kdy Ministerstvo dopravy bez předchozího projednání
s Olomouckým a s Moravskoslezským krajem tyto rychlíky přestalo objednávat (oba
kraje se tehdy dohodly na objednání rychlíků a úhradě příslušné ztráty).
V březnu jsem vyzval Ministerstvo dopravy, aby rychlíky znovu objednalo. V této věci
intenzivně jednáme dál. Moravskoslezský kraj nám však písemně sdělil, že od
15. 6. 2014 již nebudou chtít vlaky dále objednávat. Na Dopravní konferenci, na které
byl přítomen také ministr dopravy Ing. Prachař, byl pan ministr vyzván ke zvážení
celé věci a k osobnímu jednání. Na 15. 5. 2014 je připraveno výjezdní jednání ROK,
a to přímo v Jeseníku za účasti ministra dopravy, polského velvyslance, starosty
Glucholaz, generálního ředitele českých drah, správy železniční dopravní cesty,
zástupců Moravskoslezského kraje a dalších samospráv. Udržení provozu na trati
každý rok stojí OK zhruba 11 mil. Kč (peáž 5 mil. Kč). V prosinci minulého roku ZOK
schvalovalo projekt revitalizace přeshraničních tratí. Jednalo se o vlastní iniciativu ve
věci spojení Mikulovice-Glucholazy. Bohužel polské dráhy tento projekt odmítly. Pro
nás je dopravní obslužnost směrem na Jesenicko velmi důležitá. Pan ministr projevil
určitou vstřícnost a věřím, že ochota bude korunována tím, že ministerstvo si rychlíky
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opět převezme pod svoji objednávku. Chceme jednat dále, přikládáme této věci velký
význam.
Ing. Žmolík: Doplnil, že Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ) 18. 3. 2014 na
sněmu SMOJ ve Zlatých Horách přijalo usnesení, ve kterém vyzvalo stávajícího
ministra dopravy, aby český stát, prostřednictvím ministerstva dopravy, zadal
objednávku na železniční spojení Krnova s Jesenickem. Osobně navštívil polskou
velvyslankyni v Praze, paní Bernatowicz s kolegou starostou Bílé Vody. Informoval ji
o situaci na železniční trati z Glucholaz do Jeseníku, případně z Glucholaz do
Jindřichova ve Slezsku. Paní velvyslankyně měla už nějaké informace, následoval
i obšírný dopis se žádostí o intervenci u polské vlády, polského ministerstva, i polské
Linie Kolejowe, aby něco ve věci této trati dělali. Na podzim proběhne jednání české
a polské vlády, ale to už může být pozdě.
Také jsem 9. dubna jednal s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje, který
má v gesci problematiku Glucholaz. Ten se ale vyjádřil tak, že Moravskoslezský kraj
skutečně počítá s tím, že 15. 6. 2014 přestanou vlaky fungovat, protože jim se
nevyplácí dál investovat peníze, jak do peáže, tak do ztráty, která na té trati vzniká.
Ing. Rozbořil: Doplnil, že s paní velvyslankyní před tím také hovořil a problém tratě
byl jedním z hlavních témat. Nyní považuje za důležité projet trať 15. 5. 2014 se
všemi pozvanými hosty. Nelze sice očekávat, že se přímo na místě rozhodne
o zachování trati, bude to však mít velký význam na seznámení s tím, v jakém stavu
je trať a jak je pro region významná. Ocenil spolupráci se SMOJ.
M. Kapoun: K nastalé situaci poznamenal, že OK věnuje problému velkou
pozornost. Datum 15. 6. 2014 znamená, že se mění jízdní řád, a pokud v jízdním
řádu nebude Moravskoslezský kraj trať požadovat, nebude ji platit, pak zůstane OK
sám. Z toho pak vyplývají dvě možnosti, buď do konce roku budeme trať platit sami,
nebo platit nebudeme a zastavíme rychlíky také. Na jednání dopravní komise
28. 4. 2014 budeme muset rozhodnout a dát další doporučení ROK. Musíme se na
situaci připravit. Obdobná situace je vedle OK také v Libereckém kraji, zde je to
3,5 km, tam se už dohodli na trati Žitava - Liberec. Pokud bychom se také dohodli na
převedení na ČR, pak bychom zde samozřejmě mohli investovat se správou
dopravní cesty, nebo druhá varianta je dlouhodobá smlouva, o které se jedná rovněž
v Polsku. Pokud se některá varianta podaří, pak je ministerstvo dopravy ochotno
objednat vlaky a uzavřít smlouvy.
Ing. Rozbořil: Poděkoval za diskusi k železniční trati přes Glucholazy. Zásadní je
pokračovat v jednáních.
Mgr. Brázda:
Upozornil na problematiku školství - přechodu speciálních
pedagogických center u speciálních škol pod pedagogicko-psychologické
poradny a následně zrušení těchto center. Poukázal hlavně na pracovníky v těchto
centrech, kteří se dozvídají, že mají končit svoji činnost v půli března nebo na konci
března. Původně bylo projednáváno zřízení samostatné příspěvkové organizace,
nyní je jednáno o jiné formě začlenění, či ukončení činnosti. Speciálně pedagogické
centrum v Olomouci, které se zabývá dětmi s poruchou autistického spektra
a mentálním postižením, má být zrušeno jako první, má končit k 30. 6. 2014, další
k 31. 12. 2014 a některá mají zůstat zachována.
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Doporučuji, aby se členové ROK nad touto citlivou záležitostí pozastavili a nějakým
způsobem si získali další informace. V případě Speciálně pedagogického centra
v Olomouci není tento přístup velmi optimální, klienti mohou ztratit kontakt, jaký byl
doposud tím, že pracovníci tohoto centra se budou přihlašovat na výběrová řízení do
nové organizace.
Ing. Rozbořil: Touto problematikou se rozhodně budeme zabývat.
Ing. Švec: V minulém volebním období ZOK schválilo významný strategický
materiál, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy OK. V tomto
materiálu jsou mimo jiné uvedeny střednědobé záměry a návrhy krajského
vzdělávání na léta 2012 až 2016. Je zde rovněž podpora zřízení jednoho speciálně
pedagogického centra s celokrajskou působností. To je záměr na léta 2012 až 2016.
Vše bylo projednáváno ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZOK,
kde byl všeobecný souhlas s tím, že vznikne samostatné speciálně pedagogické
centrum s celokrajskou působností. Důvodem je, že dojde k jednotnému
metodickému postupu diagnostikování postižených žáků a dětí. Na základě usnesení
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo toto předloženo ROK, ta
schválila změnu v rejstříku škol a školských zařízení a návrh schválilo ZOK
19. 12. 2013 dodatek ke zřizovací listině, kterým došlo k rozšíření hlavního předmětu
činnosti pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje o činnost speciálně
pedagogického centra.
MUDr. Chalánková: Informace dostávala postupně během několika týdnů. Proto
navštívila Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a speciální škole pana
prof. Matějíčka na Svatoplukově ulici v Olomouci. Jak bylo již řečeno, vznikl záměr
na zřízení nové příspěvkové organizace, který byl projednán ve výboru pro
vzdělávání, na druhou stranu ROK projednala trochu odlišný záměr, nejde již
o samostatnou příspěvkovou organizaci.
K samotné problematice dětí s poruchou autistického spektra, upozornila, že to je
velmi závažná problematika, velmi specifická. Žádá ROK, ve jménu zachování této
závažné služby, aby uvažovala o ustoupení od záměru zrušení či přechodu pod
pedagogicko-speciální poradnu Speciálně pedagogického centra při ZŠ ve
Svatoplukově ulici v Olomouci, které se stará o 300 klientů z celého kraje,
k 30. 6. 2014. Jde o závažnou problematiku, s velkým dopadem na klienty i na
pracovníky tohoto centra. Při přechodu pod poradnu se velice obává o kvalitu péče
o tyto klienty. Je to velmi specifická záležitost, kterou nelze tak jednoduše rozdělit.
Dále upozornila na dopis veřejné ochránkyně práv paní Dr. Šabatové, ve věci
inkluzivního vzdělávání těchto dětí, kdy kraj neplní možnost financovat asistenty
pedagoga ve školách pro děti. V této věci nabídla spolupráci a pomoc.
Ing. Rozbořil: Touto problematikou se budeme určitě zabývat. V nejbližším termínu
dostanete vyrozumění k řešení této situace.
Ing. Tesařík: Zaměstnanci speciálního pedagogického centra informují nejen
poslance, ale i senátory o tomto problému, takže rád vyslechl, jak pan hejtman říkal,
že se tímto zabývají a zabývat budou.
Pozval všechny přítomné k účasti na pietních akcích, a to do Javoříčka dne
26. 4. 2014 a do Zákřova v neděli dne 27. 4. 2014.
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Ing. Jiří Rozbořil ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 13:05 hod.
Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 11. 4. 2014“ a přehled jmenovitého hlasování
o jednotlivých usneseních.

Zapsali:
Romana Mazánková
Jana Adamíková
Taťána Vyhnálková

V Olomouci dne: 18. 4. 2014

...………..………………………
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….. .
RNDr. Alena Rašková
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……………………………………….
Ing. Miroslav Marek

členka zastupitelstva

…………………………………….. .
Mgr. Markéta Záleská
členka zastupitelstva

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

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

