Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 19. září 2014
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 19. 9. 2014
v 10:00 hod ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 46 členů zastupitelstva kraje,
9 členů bylo omluveno.
Z účasti na zasedání byli omluveni: RSDr. Alexander Černý, RSDr. Josef Nekl,
Ing. Stanislav Orság, PhDr.
Oldřich
Svozil, Ing. Zdenek Vahala,
doc. MUDr.
Jaroslav Vomáčka
Ph.D. MBA, Mgr. Markéta
Záleská,
Ing. Marek Zapletal, Mgr. Jiří Zemánek.
Zahájení zasedání se neúčastnil: Kamil Veselý (příchod 10:10 hod)
Zasedání
předčasně
opustili:
Ing.
Marian
Jurečka
(11:20
RNDr. Ladislav Šnevajs (11:20 hod) a Bc. Pavel Šoltys, DiS. (11:00 hod)

hod),

Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje 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. Členové zastupitelstva se mohou hlásit o slovo v průběhu zasedání
pomocí hlasovacího zařízení (v případě poruchy zvednutím ruky). Ke slovu je možno
se přihlásit do ukončení diskuse. Hlasovat lze až po zaznění gongu.
1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Rozbořil zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku paní
Ing. Janu Hedencovou a osobu zodpovědnou za obsluhu elektronického hlasovacího
zařízení Mgr. Zuzanu Dosedlovou která je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
ČSSD
Josef Švec
KSČM
Ing. Miroslav Marek
Koalice pro OK
RNDr. Ladislav Šnevajs
ODS
Kamil Zápeca
TOP09 a STAN
Prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Přítomno 46, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
ČSSD
Josef Švec
KSČM
Miroslava Vlčková
Koalice pro OK
Ing. Pavel Horák

-

ODS
TOP 09 a STAN

Bruštík Pavel
Blanka Kolečkářová

Přítomno 46, pro 44, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
Ing. Rozbořil uvedl, že k zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 20. 6. 2014 nebyly vzneseny žádné námitky, v souladu s Jednacím řádem
Zastupitelstva Olomouckého kraje se tedy zápis považuje za schválený.
Ing. Rozbořil podal informace k dotazům členů zastupitelstva vzneseným
na posledním zasedání dne 20. 6. 2014:
K bodu 8 – Racionalizace škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem
Ing. Tesařík - požádal, aby se Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
zabýval problematikou poklesu úspěšnosti žáků v OK u státních maturit,
resp. kvalitou vzdělávání v OK globálně. Na příští ZOK požádal o informace, jak
dopadly školy v OK u státních maturit v roce 2014, a požádal, aby se ROK zabývala
nápravnými opatřeními ke zvrácení klesající tendence v úspěšnosti žáků u maturit.
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost se bude touto problematikou zabývat
na svém jednání 5. 11. 2014, kdy bude mít k dispozici souhrnné výsledky
od CERMATu a relevantní statistické údaje včetně výsledků podzimních termínů
maturitních zkoušek a možných přezkumů. Poté bude informována ROK.
Ing. Tesařík a ostatní předsedové klubů ZOK byli o posunu termínu informováni.
K bodu 18 a 19 – Sdružení OK4Inovace – změna členství, Sdružení OK4EU
Ing. Horák požádal o souhrnnou zprávu o činnosti OK4Inovace a OK4EU z pohledu
ROK.
Požadované materiály byly zaslány e-mailem dne 2. 9. 2014 všem členům ZOK.
K bodu Různé - Sloučení objednávky dopravní obslužnosti
PhDr. Mačák přislíbil, že na příští ZOK předloží aktuální informace (samostatný
materiál).
Materiál je předkládán ZOK 19. 9. 2014 pod bodem 12.
K bodu 4.3. – Spolupráce OK s provincií Junan
Ing. Rozbořil slíbil, že na ZOK v září podá souhrnnou zprávu z cesty v Číně.
Zahraniční pracovní cesta se v původně plánovaném termínu neuskutečnila.
Ke spolupráci s Čínou předkládáme písemný materiál pod bodem 33.1.
K bodu 5.1. – Významné projekty OK
Prof. Šarapatka: požádal, aby se jedno jednání předsedů klubu věnovalo úpravě
pravidel pro významné projekty. Přislíbil vypracování návrhu do září.
Návrh na znění nových pravidel jsme do dnešního dne neobdrželi. Pod bodem
6.5 předkládáme zbývající 2 žádosti o významný projekt, které byly na minulém
zasedání ZOK z materiálu vypuštěny.
Prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.: Jako klub jsme se zavázali, že na těchto
pravidlech budeme pracovat a tento závazek platí.
Ing. Rozbořil: Jen předesílám, že dnešní zastupitelstvo se tímto už mohlo zabývat.
Na dalším zasedání 12. prosince již budeme schvalovat rozpočet 2015.
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Ing. Rozbořil z organizačních důvodů připomněl, že návrhy na úpravy, změny
a doplnění usnesení, navrženého v materiálu pro jednání zastupitelstva,
předloženého zastupitelstvu dle § 7 odst. 4 jednacího řádu, se předkládají
předsedajícímu písemně - na formuláři, který je připraven na stolech.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Podkladové materiály Vám byly zaslány
dne 3. 9. 2014. V elektronické podobě byly podkladové materiály k dispozici
v aplikaci Předlohy průběžně již od 29. 8. 2014. Na webu OK byly zveřejněny dne
9. 9. 2014. Body projednané na schůzi ROK 11. 9. 2014 jsou předloženy na stůl.
Tyto materiály byly v předstihu zaslány e-mailem dne 12. 9. 2014 a 15. 9. 2014.
Dále máte na stole body projednané na dnešní mimořádné schůzi ROK, které jsou
v programu podbarveny žlutě - aktualizovaný návrh programu (bod 1), již zmíněné
body číslo 6.5, dále bod 33.1. a bod 14.7.1. Na stole máte rovněž jednostránkový
materiál, Přílohu č. 2 k bodu 20 – jde o opravu materiálu.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu

1.1.
1.2.
2.
3.
4.1.
4.1.1.

zasedání
Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje – technická úprava
Jednací řád výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – technická úprava
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti dopravy
Dodatek č. 13 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové

organizace
4.1.2. Dodatek č. 2 zřizovací listiny Koordinátora Integrovaného dopravního systému
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.1.

Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací ve zdravotnictví
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku městysi Hustopeče

6.1.
6.2.

nad Bečvou
Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny
Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - účelové dotace ze státního rozpočtu

6.3.
6.4.

obcím Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - plnění rozpočtu k 31. 7. 2014
Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – žádost obce Brodek u Konice - materiál

6.5.

bude předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – Významné projekty Olomouckého kraje

7.

- materiál bude předložen na stůl
Olomouc 2015 - Mistrovství Evropy v kopané hráčů do 21 let
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8.
9.
10.

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Vzdání se práva a prominutí pohledávek školských příspěvkových organizací
Poskytnutí finančního příspěvku obci Tučín a statutárnímu městu Přerov

na výstavbu cyklostezek v roce 2014
10.1. Poskytnutí finančního příspěvku obci Pivín na vybudování obslužné
11.
12.

komunikace v roce 2014 - materiál bude předložen na stůl
Žádost obce Police o finanční příspěvek
Zpráva o řešení sloučení dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji

13.

od 1. 1. 2015
Dohoda o vzájemném spolufinancování Realizační dokumentace k řešení
dopravní obslužnosti v hraničních oblastech mezi Pardubickým a

Olomouckým krajem
14.1. Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
14.2. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
14.3. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
14.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
14.5. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
14.6. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
14.7. Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
14.7.1 Majetkoprávní záležitosti - užívání nemovitého majetku - DODATEK .
materiál bude předložen na stůl
14.8. Regionální letiště Přerov a. s.
15.
Revokace části usnesení č. UZ/11/11/2014 – Rozpočet Olomouckého kraje
16.

2014 – Významné projekty Olomouckého kraje
Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu

17.

v roce 2015
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území

18.

Olomouckého kraje
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění závazná část Plánu odpadového

19.
20.
21.
22.

hospodářství Olomouckého kraje
Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
Dotační program Olomouckého kraje pro sociální oblast pro rok 2014
Racionalizace zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných

23.

Olomouckým krajem
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2014 –

24.
25.

vyhodnocení žádostí
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí – Smlouva

26.

o spolupráci
Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání

27.

pro konkurenceschopnost – licenční smlouvy
Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2014
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28.

Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014 - II. etapa a finanční příspěvky

z rozpočtu Olomouckého kraje obcím Olomouckého kraje
29.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
29.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK 30.

materiál bude předložen na stůl
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Pavlu Novákovi - materiál bude

31.
32.

předložen na stůl
Navýšení příspěvku – Felix anima o.s. - materiál bude předložen na stůl
Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2015

- materiál bude předložen na stůl
33.
Různé
33.1. Různé – Informace o vývoji spolupráce Olomouckého kraje s Čínou 34.

materiál bude předložen na stůl
Závěr

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Bc. Šoltys: Předložil návrh na změnu pořadí projednávání bodů, a to tak, že body
24., a 25. budou předřazeny za bod č. 3, protože se z pracovních důvodů musí
z části jednání ZOK omluvit.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/1/2014
Přítomno 46, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

1.1.

Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje – technická úprava

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/2/2014
Přítomno 46, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

1.2. Jednací řád výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – technická
úprava
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/3/2014
Přítomno 46, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
5

Návrh byl přijat.

2.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. V materiálu upozornil na body, které jsou
předkládány tomuto zastupitelstvu, a to pod body 4.1. až 4.2. – Dodatky zřizovacích
listin příspěvkových organizací, 6.1. a 6.3. a bod 15 – ve kterém jde o revokaci části
usnesení. Dále uvedl, že v souvislosti s problematikou zajištění akutní lůžkové péče
na Jesenicku jde o průběžný, trvalý úkol a v případě jakékoliv změny bude
zastupitelstvo informováno. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému
materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/4/2014
Přítomno 46, pro 45, 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.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/5/2014
Přítomno 46, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

24.

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys: První aktualizace Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje byla schválená v dubnu 2011. Stavební zákon ukládá krajskému
úřadu nejpozději do 4 let od vydání Zásad územního rozvoje, neboli aktualizace,
předložit zastupitelstvu kraje zprávu o uplatňování v novém období. Z toho důvodu je
vám dnes předkládán tento materiál ke schválení. Předkládanou zprávu zpracoval
OSR, který v přípravné fázi nad rámec požadavků stavebního zákona vyzval
všechny obce v OK, dotčené orgány a sousední kraje ke spolupráci a požádal rovněž
o podněty na autorizaci. Na základě těchto podnětů byla v souladu s příslušnou
vyhláškou zpracovaná zpráva, která byla dále projednaná dle požadavků stavebního
zákona. Na základě tohoto projednání byla zpráva upravena a všechny uplatněné
připomínky a stanoviska byly vypořádány. Vyhodnocení je společně s finální verzí
zprávy v příloze důvodové zprávy.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/44/2014
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Přítomno 46, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

25. Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí –
Smlouva o spolupráci
Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys: Jde o smlouvu o spolupráci v rámci strategie
integrované spolupráce česko-polské příhraničí. Připomněl, jak v dubnu 2011
schválilo zastupitelstvo svým usnesením účast OK v projektu Strategie integrované
spolupráce česko-polské příhraničí, včetně závazku projekt financovat. Cílem
projektu je vytvoření společné koncepce strategie integrované spolupráce
česko-polské příhraničí a jejího akčního plánu. Strategii zpracoval vedoucí partner
projektu - Královehradecký kraj, a to na všech geografických územích partnerů,
zapojených do projektu. Stanovy, úmluva a zakládací dokumenty Evropského
seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným, byly schvalovány
zakládajícími členy během června a července letošního roku. Zakládací dokumenty
byly schváleny na ZOK 20. 6. 2014. Projekt strategie je realizován od 1. 1. 2012
a ukončení je předpokládáno ve 4. čtvrtletí letošního roku, uzavřením Smlouvy
o spolupráci všemi partnery projektu. Uzavření smlouvy je plánováno závěrečnou
aktivitou projektu a jejím účelem je zajistit dohled nad implementací zpracované
strategie a jejího akčního plánu po dobu udržitelnosti projektu, tedy po dobu 5 let
od doby finančního ukončení projektu. Smlouva o spolupráci vznikla za účasti všech
partnerů projektu a k jejímu podepsání by mělo dojít v měsíci říjnu a listopadu
letošního roku a proto žádáme ZOK o schválení materiálu dle návrhu usnesení.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
K. Veselý: Včera jsem se účastnil výjezdního zasedání Komise vnějších vztahů ROK
v polském Opoli. Zde u tohoto projektu je vedoucím projektu Královehradecký kraj,
který s Opolským vojvodstvím nesousedí. Z tohoto důvodu je logické, že Opolské
vojvodství v projektu není přímo zapojeno. Diskutovali jsme v Opoli o možnostech
zapojení do společného projektu. Ptám se tedy, zda existuje vize společného
příhraničního projektu s Opolským vojvodstvím, s převzetím iniciativy Olomouckého
kraje.
Bc. Šoltys: Ano, takto je zamýšleno.
Ing. Rozbořil: V ESÚS NOVUM není Opolské vojvodství, neboť s ním má krátkou
hranici pouze OK.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/45/2014
Přítomno 46, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

4.1.1. Dodatek č. 13 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace
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Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: V materiálech 4.1. až 4.5. jde o dodatky
zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací. Změny, které jsou
ve zřizovacích listinách, reagují na tři skutečnosti:
a. audit provedený BNV Consulting, s.r.o.,
b. výstup přezkumu hospodaření Olomouckého kraje za rok 2013,
c. nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
Dodatky jsou pro obsáhlost na CD nosičích. Z podnětu mezioborových pracovních
skupin jsou v dodatcích zahrnuty změny, aby se v maximální míře sjednotila znění
a struktura zřizovacích listin, s ohledem na specifika jednotlivých organizací. Nyní
požádám o slovo předkladatele materiálu.
PhDr. Mačák, MBA, poděkoval hejtmanovi za vysvětlení a vyzval zastupitele
ke konkrétním dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/6/2014
Přítomno 46, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

4.1.2. Dodatek č. 2 zřizovací listiny Koordinátora Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
Úvodní slovo přednesl PhDr. Mačák, MBA, a vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/7/2014
Přítomno 46, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

4.2.

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec: Je to obdoba jako u příspěvkových organizací
v dopravě. V oblasti školství se týká změna 117 školských příspěvkových organizací.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/8/2014
Přítomno 46, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

4.3. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti
kultury
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Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák: Jde o změny zřizovacích listin v oblasti kultury.
Navíc se upřesňují některé věci v doplňkové činnosti těchto organizací.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/9/2014
Přítomno 46, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

4.4. Dodatky
ve zdravotnictví

zřizovacích

listin

příspěvkových

organizací

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer, který neměl komentář nad rámec důvodové
zprávy.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/10/2014
Přítomno 46, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

4.5. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální
oblasti
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/11/2014
Přítomno 46, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

5.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku městysi
Hustopeče nad Bečvou
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák: Jedná se o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí příspěvku městysi Hustopeče nad Bečvou. Příjemce získal dotaci
1 milión korun na projekt zpřístupnění arkádové chodby v zámku Hustopeče nad
Bečvou a byl oprávněn použít příspěvek pouze na úhradu stavebních prací s tím
spojených. Městys proto žádá o schválení Dodatku č. 1, aby mohl provést další
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práce, které bezprostředně souvisí se zpřístupněním arkádové chodby a dále žádá
o posunutí termínu vykonání prací.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/12/2014
Přítomno 46, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

6.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil a vyzval zastupitele k dotazům.
RNDr. Kosatík uvedl, že finanční výbor podpořil všemi hlasy ekonomické body, které
jsou na ZOK řádně v materiálech. Pouze bod 6.5., který je na stůl, výbor k dispozici
neměl.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/13/2014
Přítomno 46, pro 43, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

6.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil a vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/14/2014
Přítomno 46, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

6.3.

Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - plnění rozpočtu k 31. 7. 2014

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Z přehledu k 31. 7. 2014 je rozpočet OK
na straně výdajové dle plánu 57 %, na straně příjmové je výš, než byl plán, který byl
držen konzervativně nízko.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/15/2014
Přítomno 46, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
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6.4.

Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – žádost obce Brodek u Konice

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Vzhledem ke skutečnosti, že zůstatek
na bankovních účtech obce činil k 31. 7. 2014 přes 6 miliónu korun,
Rada Olomouckého kraje se shodla, že nevyhoví žádosti obce o odložení splátky
části půjčky.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/16/2014
Přítomno 46, pro 42, proti 0, zdržel se 2, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

6.5. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2014

–

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Rada se na dnešním ranním zasedání shodla
na tom, že na rekonstrukci regionální skautské základny Skautský dům
v Olomouckém kraji, přispěje částkou 90 tisíc Kč, stejně jako v loňském roce.
Celkové náklady této investiční akce jsou 260 tisíc Kč.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Slavotínek poděkoval ROK za její přístup a je toho názoru, že tato organizace
významně přispívá k výchově mládeže.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/17/2014
Přítomno 46, pro 42, proti 0, zdržel se 4, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

7.

Olomouc 2015 - Mistrovství Evropy v kopané hráčů do 21 let

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Jde o materiál, který byl probíraný na různých
úrovních. V červnu roku 2015 se koná v České republice finálový turnaj
Mistrovství Evropy v kopané hráčů do 21 let. Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) poskytne na rekonstrukci stadionů 60 mil. Kč. Statutární
město Olomouc a Olomoucký kraj dle předběžné dohody poskytnou ve 2 letech
celkem 15 mil. Kč.
Ing. Rozbořil navrhl změnu v usnesení:
 schvaluje poskytnutí příspěvku v částce 3 a půl miliónu korun pro SK Olomouc
Sigma MŽ spolek, IČ: 00534013, Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ 779 00,
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dle důvodové zprávy,
ve výši 60 miliónů korun.

za

podmínky,

že

MŠMT

poskytne

příspěvek

RNDr. Kosatík – zeptal se, zda bude MŠMT poskytovat finance ve dvou letech,
nebo jednorázově, a navrhl změnu usnesení tak, aby nenastala situace,
že poskytnutí finanční podpory ze strany OK bude vázáno na poskytnutí celkových
60 mil. Kč ze strany MŠMT.
Ing. Tesařík – navrhl změnu usnesení ve znění - za podmínky poskytnutí příspěvku
z MŠMT v celkové výši 60 miliónů korun v letech 2014 - 2015.
Ing. Rozbořil zahájil hlasování o upraveném návrhu usnesení.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. schvaluje poskytnutí příspěvku v částce 3,5 mil. Kč pro SK Olomouc Sigma MŽ,
spolek, IČ: 00534013, Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ 779 00 dle důvodové
zprávy, za podmínky poskytnutí příspěvku z MŠMT v celkové výši 60 mil. Kč v letech
2014/2015
3. ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku
O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/18/2014
Přítomno 46, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

8.

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Porušení rozpočtové kázně v tomto materiálu
je, až na jednu výjimku, za pozdní vyúčtování, nebo odevzdání pozdního vyúčtování
v řádech 1 až 19 dnů, jako např. u Folklórního souboru Haná Přerov, který se opozdil
o jeden kalendářní den. Na návrh finančního výboru bych se vrátil k obci
Dolní Studénky, která se opozdila o 3 kalendářní dny a navrhuji proto neuplatňovat
penále.
V případě obce Rovensko, nejde o porušení rozpočtové kázně ve vztahu
k vyúčtování, ale ve vztahu k použití částky a následného DPH, kdy se příjemce
v průběhu realizace stavby kanalizace stal plátcem DPH.
RNDr. Kosatík potvrdil slova pana hejtmana, kdy se finanční výbor po debatě
jednomyslně shodl na tom, aby se k oběma případům - Folklórnímu souboru i obci
Dolní Studénky přihlíželo stejně.
Ing. Suchomel poděkoval za tento materiál a dal podnět, aby finanční výbor
projednal nová pravidla na promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně.
RNDr. Kosatík: Na finančním výboru byla delší diskuse. Doporučoval jsem,
abychom nezatěžovali ZOK složitou debatou. Projednáme pravidla na příštím
jednání finančního výboru. Pokud budeme mít nějaké vylepšující návrhy, budou
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projednány za účasti pana hejtmana. V kontextu s upravenou důvodovou zprávou
upozornil na potřebu změny usnesení.
Ing. Rozbořil – debatu o nastavení pravidel a zprůhlednění systému přivítal a dal
hlasovat o upraveném materiálu.
Změna v důvodové zprávě na straně 2:
 Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/25/12/2013 – Centralizace
agendy porušení rozpočtové kázně příjemci finančních prostředků z rozpočtu
Olomouckého kraje předkladatel a zpracovatel navrhují Zastupitelstvu
Olomouckého kraje schválit částečné úplné prominutí povinnosti odvodu ve výši
72 000,- 80 000 Kč a prominutí penále v plné výši.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje prominutí povinnosti odvodu a penále v plné výši, uloženého za porušení
rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého
kraje dle bodů A) až H) upravené důvodové zprávy

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/19/2014
Přítomno 46, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

9.
Vzdání se práva a prominutí pohledávek školských příspěvkových
organizací
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Uvedl, že ve finančním výboru se probírala
změna materiálu.
RNDr. Kosatík: Připomínka vzešla od paní starostky Fomiczewové a týká
se pohledávky za Union bankou v likvidaci, kdy částka přesahuje půl milionu Kč.
V důvodové zprávě na straně 2 je sice napsáno, že není pravděpodobné,
že pohledávka může být někdy vyřešena, ale v usnesení je definitivní formulace
vzdává se a promíjí, takže by to v tuto chvíli mohlo být předčasné.
Ing. Rozbořil: Tato připomínka byla předmětem jednání dnešní ROK, která navrhuje
nahradit v bodu 2 usnesení text - vzdává se práva a promíjí,
formulací - dočasně upustí od vymáhání pohledávky.
RNDr. Kosatík doporučuje k tomuto usnesení nepřijímat, aby pohledávka zůstala v
evidenci jak krajského úřadu, tak dané organizace.
Ing. Rozbořil: Návrh je tedy takový, aby byl bod 2 usnesení vypuštěn úplně.
Ing. Juřena, vedoucí odboru ekonomického: Vracím se na začátek této diskuse.
Když se vzdáme práva a promíjíme pohledávku, tak ta zmizí z účetnictví. V případě,
že dlužník nabyde majetek, není už příjemce. Příspěvková organizace je povinna
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sledovat evidovanou pohledávku, vést ji v podrozvaze a sledovat, jak se vyvíjí
situace dlužníka. Když Union banka nabyde majetek, tak je příjemce.
Tzn., doporučuje usnesení ponechat.
Ing. Fomiczewová: Mám trochu jiný výklad než pan Ing. Juřena. Pohledávku
můžeme buď prominout, tím se jí definitivně vzdáváme, zmizí jak z účetnictví, tak
z jakýchkoliv budoucích nároků, nebo ji můžeme odepsat, tzn., nebude zatěžovat
aktiva v účetnictví, ale bude na podrozvaze. Nevzdali jsme se jí, neprominuli ji, ale
nezatěžuje nám účetnictví. V případě, že by dlužník nabyl majetek, tak můžeme
pohledávku použít. Já jsem tedy navrhovala odepsat.
Ing. Juřena měl jiný názor.
Ing. Rozbořil vyhlásil přestávku v trvání od 11:10 hod. do 11:15 hod.
Ing. Rozbořil: Během přestávky byla připravena úprava bodu 2 usnesení. Přečetl
upravený bod 2 usnesení.
Dotázal se, zda s tímto zněním všichni zastupitelé souhlasí.
K předložené změně návrhu na usnesení nebyly žádné připomínky.
Ing. Švec komentoval další část důvodové zprávy - pohledávku ve výši
654 167,10 Kč za panem Mgr. Jiřím Suchomelem z období 1995 – 1999.
Vymahatelnost byla konzultována s advokátní kanceláří Ritter-Šťastný. Pohledávka
se jeví jako nevymahatelná.
Ing. Rozbořil zahájil hlasování o návrhu usnesení včetně upraveného bodu č. 2.
Hlasování o upraveném usnesení:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. nevyhovuje žádosti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické
Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc,
Pöttingova 2, 771 00 Olomouc, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, vzdát se
práva a prominout pohledávku, ve výši 556.332,41 Kč, dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy
3. vzdává se práva a promíjí pohledávku SCHOLA SERVISU – zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,
příspěvkové organizace Olomouckého kraje ve výši 654.167,10 Kč, dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/20/2014
Přítomno 45, pro 38, proti 0, zdržel se 2, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.

10. Poskytnutí finančního příspěvku obci Tučín a statutárnímu městu
Přerov na výstavbu cyklostezek v roce 2014
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Jde o žádost obce Tučín a města Přerova
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu OK. Všechny žádosti o příspěvek na výstavbu
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cyklostezek, které byly v rámci podpory cyklostezek podány, budou schválením
tohoto materiálu uspokojeny a v dalším období budeme v tomto trendu pokračovat.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/21/2014
Přítomno 45, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

10.1. Poskytnutí finančního příspěvku
obslužné komunikace v roce 2014

obci

Pivín

na

vybudování

Úvodní slovo přednesl PhDr. Mačák, MBA: Obec Skalka dlouhodobě usiluje o
vybudování komunikace, která ji přímo spojuje s obcí Pivín. Přínos je ve zlepšení
dostupnosti pro občany celého mikroregionu a obnově historického spojení mezi
obcemi. Celkové náklady jsou 7 078 090 Kč a obec žádá po OK 50 %. Na obci je
vydáno stavební povolení a vysoutěžený zhotovitel. V případě schválení tohoto
materiálu bude stavba realizována do konce listopadu 2014.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/22/2014
Přítomno 45, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

11.

Žádost obce Police o finanční příspěvek

Úvodní slovo přednesl PhDr. Mačák, MBA: V rámci této akce zajistila SSOK opravu
odvodnění kanalizace za zhruba 155 000 Kč. Z toho důvodu SSOK nedoporučuje
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu OK.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/23/2014
Přítomno 45, pro 39, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

12. Zpráva o řešení sloučení dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji
od 1. 1. 2015
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Úvodní slovo přednesl PhDr. Mačák, MBA: První část materiálu hovoří o sjednocení
dopravní obslužnosti v rámci OK, což je proces s časovým harmonogramem. Z 399
obcí ve správním obvodu OK, není jediná obec, která by měla zásadní výhradu, vůči
tomuto řešení. Chtěl bych poděkovat předsedovi komise pro dopravu i všem jejím
členům, za to, že se této problematice intenzivně věnují. Dubnové ZOK schválilo
sjednocení dopravní obslužnosti, tedy příspěvek 70 Kč na jednoho obyvatele, který
budou poskytovat, čtvrtletně, pololetně, nebo ročně. V červnu došlo k zaslání
metodiky, jak by měly obce postupovat. V měsíci červenci a srpnu proběhla
intenzivní jednání s představiteli obcí, kde došlo k vysvětlení některých nejasností.
Většina obcí v rámci OK vnímá sjednocení pozitivně. Především menší obce nemají
personální, ani odborné možnosti konkurovat jednotlivým dopravcům v rámci OK.
Druhá část materiálu pojednává o tom, že se statutárním městem Olomouc chceme
uzavřít smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území OK,
která má charakter částečného zápočtu jednotlivých pohledávek mezi OK
a statutárním městem Olomouc. Předmětem smlouvy je spolupráce OK se
statutárním městem Olomouc, prostřednictvím Dopravního podniku města
Olomouce, který zajištuje v rámci mimoměstské hromadné dopravy obslužnost
přiléhajících obcí. Úhrada je fixována do konce roku 2017 a tato smlouva již byla
projednána Radou města Olomouce. Pravidelně jednou za měsíc informuji ROK a na
každém ZOK bude z mé strany bod aktuálních informací o dané problematice.
Ing. Rozbořil: V případě schválení ZOK budou řešeny smlouvy s jednotlivými
obcemi tak, aby k 1. 1. 2015 byl proces nastartován s finančními prostředky, které
jsme už schválili jako podíl OK. Výsledkem bude 100 % integrace a sjednocení
finančních procesů, mezi jednotlivými obcemi. Jihomoravský kraj má tuto záležitost
vyřešenou 10 let, proto věřím, že naši následníci jednou budou stejně spokojení
s dopravní obslužností tak, jako v Jihomoravském kraji.
PhDr. Mačák, MBA: V rámci kraje máme 5 okresů a každý postupoval jinak.
S blížícími se komunálními volbami počítáme i s tím, že část politické reprezentace
obcí a měst se může proměnit. Jsme tedy připraveni znovu do některých lokalit
vyrazit a v případě potřeby některé věci dovysvětlit.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Suchomel: Včera jsme schválili v zastupitelstvu uzavření této smlouvy, ale
zazněl dotaz, na který jsme neuměli odpovědět. V návrhu smlouvy, není vyřešeno,
zda je smlouva na dobu určitou nebo neurčitou. Upozorňovali jsme na to přes
majetkoprávní odbor, jenom bych chtěl, aby to nezapadlo. Jsme jedno z měst, které
mělo systém nastavený jinak a vyvolá to nárůst výdajů o 1 a půl miliónů korun. Ale
pochopili jsme nutnost integrace.
Mgr. Tomík, ředitel KIDSOK, p.o.: Pokud není uvedeno jinak, smlouva je na dobu
neurčitou.
Ing. Suchomel: KIDSOK by měl na tuto připomínku reagovat tak, aby bylo jasné
a srozumitelné, že smlouva je na dobu neurčitou.
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PhDr. Mačák, MBA: Měl jsem možnost komunikovat se členy zastupitelstev
a nabízím možnost, zúčastnit se spolu se zástupci KIDSOK zasedání a v rámci
diskuse dovysvětlit nejasnosti. Považuji tuto problematiku za naprosto zásadní věc.
Ing. Rozbořil vyzval k dalším dotazům. Nikdo další se do diskuse nepřihlásil
a Ing. Rozbořil zahájil hlasování o návrhu usnesení.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/24/2014
Přítomno 45, pro 42, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

13. Dohoda o vzájemném spolufinancování Realizační dokumentace
k řešení dopravní obslužnosti v hraničních oblastech mezi Pardubickým
a Olomouckým krajem
Úvodní slovo přednesl PhDr. Mačák, MBA: V materiálu jde o finální řešení
nepodařené dopravní optimalizace na území Pardubického kraje, které nebylo
se zástupci OK projednáno a necitlivě tak zasáhlo část území. Po složitých jednáních
jsme se dostali k vypracování studie mezikrajské dopravní obslužnosti, jejímž účelem
je to, aby se podobná situace již neopakovala. OK se bude na financování studie
podílet částkou 235 950 Kč, a to z rozpočtu ODSH.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/25/2014
Přítomno 45, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

14.1. Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. Uvedl, že všechny majetkoprávní záležitosti
pod body 14.1. až 14.7. obdrželi zastupitelé v řádném termínu a neobsahují žádný
problematický materiál. Pouze materiál 14.7.1. byl na stůl, neboť byl předmětem
jednání dnešní mimořádné ROK. Tento materiál se týká svěření staveb, které byly
provedeny v rámci investic OK do hospodaření Vincentina, což je poskytovatel
sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace a dále svěření staveb, které
byly provedeny v rámci investic OK do hospodaření Domova pro seniory
v Radkove Lhotě, příspěvkové organizace. Svěření mělo podle původního usnesení
z 20. 6. 2014 proběhnout s účinností ke dni předání a převzetí díla OK. V nově
navrženém usnesení je tento termín nahrazen účinností ke dni aktivace předmětného
majetku.
Vzhledem k tomu, že v žádném z těchto bodů není problematický materiál, navrhuji
hlasování o majetkoprávních bodech číslo 14.1 – 14.7.1 en bloc.
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Ing. Rozbořil s návrhem souhlasil a vyzval zastupitele, aby se vyjádřili
k navrženému způsobu hlasování a vznesli dotazy a připomínky k obsahu
materiálů14. 1. až 14.7.1.
K navrženému způsobu hlasování o bodech 14.1. – 14.7.1. současně nebyly
vzneseny žádné připomínky.
K obsahu projednávaných materiálů 14.1. – 14.7.1. nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Jedním hlasováním byla schválena usnesení k následujícím bodům:

14.1. Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena - UZ/12/26/2014
14.2. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku UZ/12/27/2014
14.3. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku UZ/12/28/2014
14.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku - UZ/12/29/2014
14.5. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku UZ/12/30/2014
14.6. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého
majetku - UZ/12/31/2014

14.7. Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
-UZ/12/32/2014
14.7.1. Majetkoprávní záležitosti - užívání nemovitého majetku –
DODATEK - UZ/12/33/2014
Zastupitelstvo schválilo usnesení
Přítomno 45, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

14.8. Regionální letiště Přerov a. s.
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: V tomto bodu se vracíme ke zrušení
Regionálního letiště Přerov a.s. Usnesením minulého ZOK jsme schválili zrušení této
společnosti s likvidací ke dni 31. 8. 2014, jmenovali jsme likvidátora a jeho odměnu.
V materiálu, který je Vám nyní předkládán, se termín likvidace společnosti posouvá
o měsíc tedy ke dni 30. 9. 2014. Poslední valná hromada společnosti proběhla
19. 6. 2014 a na ní se akcionáři dohodli na zrušení této společnosti k 31. 8. 2014.
Následně po konání této valné hromady bylo paní notářkou, která byla přítomna
celému jednání, sděleno, že souhlas zastupitelstva ke zrušení právnické osoby, v níž
má kraj nebo obec majetkovou účast, musí být dán před hlasováním zástupce kraje
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na valné hromadě. Současná situace vypadá tak, že Zastupitelstvo Zlínského kraje
zrušilo svým usnesením Regionální letiště Přerov 18. 6. 2014. Zastupitelstvo města
Přerova dne 15. 9. 2014. Pokud dnes schválíme navržené usnesení, nic by nemělo
bránit tomu, aby valná hromada mohla zrušit tuto společnost v novém termínu, tedy
k 30. 9. 2014.
RNDr. Kosatík: Valná hromada by se měla uskutečnit dnes. Je snaha aby se
usnesení tří veřejnoprávních subjektů vzájemně potkala, proto je doporučeno paní
notářkou, abychom pozměnili dnešní usnesení. V bodě usnesení 3.1. navrhuji
vypustit jméno likvidátora. Kdyby nedošlo ke schválení jména na valné hromadě, tak
abychom nebyli vázáni dalším zasedáním ZOK. Dále v bodě 3.2. usnesení navrhuji
potvrzení delegace pana hejtmana schválené již usnesením UZ/3/34/2014.
Ing. Rozbořil: Se změnou se ztotožňuji a myslím, že upravené usnesení pomůže
ke zdárnému dokončení likvidace. Ohledně otázek kolem zmařených investic, které
zazněly již minule - Ministerstvo obrany nezrušilo usnesení, kde souhlasilo se
společným letištěm, civilním nebo vojenským. V případě, že by někdo chtěl
uplatňovat zmařenou investici, podle mého soudu, jde na vrub Ministerstva obrany.
Výhodou OK je, že vlastní strategicky zajímavé pozemky v okolí letiště, takže
i zrušením RLP neztrácíme vliv na tuto lokalitu, která se díky své poloze může
v budoucnosti stát zajímavou investiční příležitostí.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Krákorová: V nově navrženém usnesení není již zmíněn termín 30. 9. 2014.
Chci se zeptat, zda bude i tak platit.
Ing. Symerský: Návrh na usnesení je v souladu s tím, jaká usnesení přijali ostatní
akcionáři, tedy Zlínský kraj a statutární město Přerov.
Ing. Rozbořil: Jako zástupce OK na valné hromadě říkám, že termín 30. 9. 2014
platí. Myslím, že to bude úzus se všemi akcionáři.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. revokuje usnesení č. UZ/11/58/2014 ze dne 20. 6. 2014
3. schvaluje
3.1. zrušení Regionálního letiště Přerov, a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30,
PSČ 750 02, IČ: 28572971, s likvidací
3.2. deleguje v souladu s usnesením ZOK č. UZ/3/34/2013
Ing. Jiřího Rozbořila na valnou hromadu RLP, a.s., dne 19. 9. 2014

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/34/2014
Přítomno 45, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.
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hejtmana

V textu návrhu na usnesení byla dodatečně provedena technická úprava – body
usnesení byly přečíslovány (na místo č. 3.1 číslo 3 a místo č. 3.2 číslo 4):
Konečný text usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. revokuje usnesení č. UZ/11/58/2014 ze dne 20. 6. 2014
3. schvaluje zrušení Regionálního letiště Přerov, a.s. se sídlem Přerov, Trávník
1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971, s likvidací
4. deleguje v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/34/2013
hejtmana Ing. Jiřího Rozbořila na valnou hromadu Regionálního letiště Přerov a.s.,
dne 19. 9. 2014

15. Revokace části usnesení č. UZ/11/11/2014 – Rozpočet
Olomouckého kraje 2014 – Významné projekty Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil.
Mgr. Rašťák: ZOK 20. 6. 2014 schválilo realizaci významného projektu v částce
5 mil. Kč žadateli č. 4 HC Olomouc, s.r.o. Poté ROK revokovala své usnesení
č. UR/42/11/2014 ze dne 12. 6. 2014, bod 2, a souhlasila s poskytnutím tohoto
příspěvku pro HC Olomouc, mládež, která zabezpečuje činnost více než 300 členů
mládežnických kategorií. Důvodem je zpřesnění a snaha podporovat především
mládežnický sport.
Ing. Rozbořil: Další věc, kterou je potřeba zmínit je, že peníze budou uvolněny
z rezervy OK.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/35/2014
Přítomno 45, pro 36, proti 0, zdržel se 4, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.

16. Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti
sportu v roce 2015
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák: V tomto materiálu jde o schválení pravidel pro
poskytování příspěvků v oblasti sportu na rok 2015. Změny se týkají především
termínu pro podávání žádostí, a to od 1. 10. 2014 do 5. 1. 2015. a následně bude
vyhodnocení. V tuto chvíli nemáme vyčleněné částky v rozpočtu, ale předpokládá se,
že částka bude v přibližně stejné výši jako v roce 2014.
Mgr. Brázda zeptal se na důvody brzkého vyhlášení a ukončení příjmu žádostí.

20

Mgr. Rašťák: Důvodem je dodržení termínů, protože po 5. lednu musí komise pro
mládež a sport zpracovat výsledky, které následně musí projít radou
i zastupitelstvem. První zastupitelstvo se předpokládá v únoru a poté v dubnu a to už
je z hlediska financí téměř půl rok ztracený.
Ing. Rozbořil: Jde o dotační titul, kde musíme dodržovat určitá pravidla. Zároveň
budeme mít náhled na to, kolik peněz bude potřeba alokovat.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/36/2014
Přítomno 45, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6
Návrh byl přijat.

17. Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: Finanční příspěvky v letošním roce,
vyčleněné z rozpočtu na tento dotační titul jsou ve výši 10 milionů korun. Požadavky,
které jsou v souladu s vyhlášenými pravidly dotačního titulu, jsou v celkové výši více
než 13 milionů korun. Na základě tohoto převisu rozhodla ROK 24. 7. 2014 o snížení
na všechny předměty příspěvku o 25,6 %. Po tomto snížení je možno uspokojit
všech 193 žadatelů. ROK v letošním roce projednala žádosti, o kterých rozhoduje,
a schválila příspěvky v celkové výši 1 515 773 Kč. Zastupitelstvu je nyní navrhováno
schválit předložený návrh na poskytnutí finančních prostředků na hospodaření
v lesích v celkové výši 8 479 159 Kč. Tímto bude alokace na tento dotační titul
v letošním roce vyčerpána.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
M. Vašíčková se zeptala na možnost navýšení rozpočtu v této položce do dalších
let, z důvodu vichřice a kůrovcové kalamity, která zasáhla některé oblasti, což má
za následek zvýšení nákladů pro jednotlivé vlastníky lesů. V některých oblastech
se právě z důvodu kůrovcové kalamity ustupuje od výsadby smrků a ostatní kultury
jsou finančně náročnější.
Ing. Symerský: Stejně jako v letošním roce, kdy se nám podařilo navýšit alokaci
o 1 milión korun, tak i v příštím roce se budeme snažit o navýšení na tento dotační
titul. Požadavek na navýšení prostředků vychází z jednání, které jsme vedli
se zástupci sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů České republiky.
Vnímáme tento požadavek a budeme se snažit jej akceptovat.
Ing. Rozbořil: Budeme se snažit, ale vše závisí na prioritách a na stavu pokladny
OK. V tomto kontextu souhlasím s panem náměstkem.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/37/2014
Přítomno 45, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
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18. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění závazná část Plánu
odpadového hospodářství Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: Materiál pojednává o Obecně závazné
vyhlášce, kterou se mění závazná část Plánu odpadového hospodářství OK,
respektive prodlužuje se jeho platnost ze 4. 11. 2014 na 31. 12. 2014, tak aby
platnost plánu odpadového hospodářství našeho kraje byla v korespondenci
s platností plánu odpadového hospodářství České republiky.
Ing. Tesařík: Nejprve se zeptám, obecně - Plán odpadového hospodářství České
republiky, jak se píše v důvodové zprávě, je zpracován na 10 let. 10 let uplynulo,
stejně tak jako uplynulo 10 let plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje.
V tomto materiálu je dán návrh na prodloužení platnosti o tři měsíce, do konce
letošního roku. Dá se tedy předpokládat, že by se mělo začít pracovat na plánu
odpadového hospodářství OK na dalších 10 let. Chci se zeptat, v jakém stavu je
příprava nového plánu, zda je tam nějaká zásadní změna. Všechny obce se budou
muset ve svých městských, obecních plánech řídit krajským plánem.
Ing. Symerský: Nový plán odpadového hospodářství České republiky by měl platit
od 1. 1. 2015 a povinností krajů je do 18 měsíců od tohoto data zajistit krajské plány
odpadového hospodářství.
Ing. Rozbořil: Můžeme se bavit o dalším nakládání s odpadem, ale to není
předmětem tohoto materiálu. Požádal předkladatele o doplnění.
Ing. Symerský: Odbor životního prostředí a zemědělství si bude nárokovat
v rozpočtu potřebné finanční prostředky, zhruba ve výši 1,5 milionů korun
na zpracování plánu odpadového hospodářství pro příští období.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/38/2014
Přítomno 45, pro 40, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

19.

Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová: O těchto strategických materiálech,
ve kterých jde o přechod financování sociálních služeb na kraje, mluvíme
dlouhodobě. Materiály reagují na zákonnou povinnost krajů střednědobě plánovat.
Tato povinnost se netýká obcí, takže jsou místa, ze kterých nemáme žádné
podklady. V letošním roce končí schválený střednědobý plán, který byl do roku 2014,
bylo tedy potřeba zpracovat nový, na období od roku 2015 do r. 2017. Je zde
inovativní změna - Akční plán, který se stane podkladem pro rozhodování o finanční
podpoře sociálních služeb, a který má za cíl definovat síť sociálních služeb na území
OK, včetně ekonomické náročnosti. Akční plán jsme navrhli vždy na jeden rok, aby
odrážel aktuální potřebnost případů vzniklých nových služeb, či služeb zaniklých.
Materiál prošel všemi odbornými komisemi, ROK a tak jak je vám předložen,
ho navrhujeme ke schválení.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
RNDr. Mgr. John, Ph.D.: Mám připomínku, ke které mě vyzvalo jednak
Zastupitelstvo města Zábřeh a současně i Výbor pro komunitní plánování sociálních
služeb a potažmo i poskytovatelé sociálních služeb nejen na území města Zábřeh,
ale i v širším regionu. Střednědobý plán sociálních služeb nenavazuje na komunitní
plány, které se tvoří na místní a regionální úrovni. Myšlenka byla taková, aby
plánování sociálních služeb probíhalo odspodu. Otázkou je, zda byly prostředky
z EU, které se na přípravu těchto dokumentů alokovaly, rozumně vynaložené. Zda
krajská politika odpovídá myšlence komunitního plánování.
Mgr. Kubjátová: Shodneme se na tom, že střednědobý plán by měl navazovat
na komunitní plán. Vaše obec je jedna z těch, která komunálně plánuje, všechny
obce neplánují.
Není možné vzít všechny komunitní plány a udělat z nich
Střednědobý plán sociálních služeb na území OK – z praktických důvodů to nelze.
Komunitní plány jsou vize, kam by se měla oblast na daném území ubírat. Jsou tam
cíle, opatření, cesty k cíli, finanční krytí a tak dál. Nelze z těchto vizí udělat jeden
strategický dokument. Existují záležitosti, které budou obce zajišťovat samy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/39/2014
Přítomno 45, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.

20. Program finanční
v Olomouckém kraji

podpory

poskytování

sociálních

služeb

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová: Tento materiál odráží výpočty přerozdělení
státních prostředků, které budou převedeny na kraje pro poskytovatele sociálních
služeb, v návaznosti na schválený Akční plán. Ministerstvo práce a sociálních věcí
(MPSV) předesílalo, že půjde o jednoduchou metodiku. Termíny byly několikrát
prodlužovány a nakonec je metodika velmi obsáhlá. V návaznosti na metodiku
z MPSV musel každý kraj vytvořit svoji vlastní, která je s ministerskou v souladu.
Materiál je poměrně složitý - u každé služby jsou vzorce pro výpočet a výsledkem by
měl být rovný přístup bez rozdílu poskytovatele či zřizovatele organizace. Pro
poskytovatele se mění skutečnost, že do této doby dostávali, finanční prostředky
z MPSV formou rozhodnutí, teď budou mít smlouvu s OK. Žádosti budou podávat
téměř shodné, jako tomu bylo dosud.
Dále upozornila na změnu v materiálu, která byla předložena na stůl v písemné
podobě. Týká se váhy historie, což je jedno z kritérií při výpočtu dotací. Podstatou
změny je snaha, abychom zamezili znevýhodnění organizací, které byly financovány
z individuálních projektů, tzn. z evropských peněz.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Změna v Příloze č. 2 na straně 33 a 34:
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původní text:

(1) Je-li vypočtená dotace na službu nižší než 85 % dotace MPSV ČR přidělené
v předchozím roce – je tato dotace navýšena na 85 % dotace MPSV ČR přidělené
v předchozím roce nebo na úroveň požadavku organizace, je-li nižší;
Je-li vypočtená dotace na službu vyšší než 130 % dotace MPSV ČR přidělené v předchozím
roce – je tato dotace snížena na 130 % dotace MPSV ČR přidělené v předchozím roce
nebo na úroveň požadavku organizace, je-li nižší.

 text po úpravě:
(1) Je-li vypočtená dotace na službu nižší než 85 % dotace přidělené v předchozím roce –
je tato dotace navýšena na 85 % dotace přidělené v předchozím roce nebo na úroveň
požadavku organizace, je-li nižší.
Je-li vypočtená dotace na službu vyšší než 130 % dotace přidělené v předchozím roce – je
tato dotace snížena na 130 % dotace přidělené v předchozím roce nebo na úroveň
požadavku organizace, je-li nižší.
Pro postup dle tohoto článku se za dotaci považuje součet finančních prostředků dotace
MPSV ČR a prostředků z EU (např. individuálních projektů) určených na poskytování
sociální služby, na kterou je dotace v tomto podprogramu žádána.
Není-li dotace podle tohoto podprogramu žádána na celý kalendářní rok, vychází
se z poměrné části dotace přidělené v předchozím roce odpovídající počtu měsíců,
na kterou je dotace v tomto podprogramu žádána.

V kontextu se změnou v Příloze č. 2 byla upravena DZ.
Změna v důvodové zprávě na straně 3:
 původní text: ve znění Příloh č. 1 – 5 důvodové zprávy,
 text po úpravě: ve znění Přílohy č. 1, upravené Přílohy č. 2 a příloh 3 – 5
důvodové zprávy
V kontextu se změnou v Příloze č. 2 bylo upraveno usnesení.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém
kraji, a to včetně Přílohy č. 1, upravené Přílohy č. 2 a příloh 3 - 5 důvodové zprávy
3. vyhlašuje Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém
kraji

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/40/2014
Přítomno 45, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

21. Dotační program Olomouckého kraje pro sociální oblast pro rok
2014
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Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová: Jedná se o cyklické přerozdělení
finančních prostředků Olomouckého kraje v rámci dotačního programu poskytování
sociálních služeb a integrace romských komunit. U poskytování sociálních služeb
jsme schválili navýšení dotačního titulu z původně navržené částky v rozpočtu
4 milióny o 6 miliónů. V rámci programu podpory jsme tedy rozdělovali 10 miliónů.
Návrhy na přerozdělení, které prošly odbornou komisí, jsou v tabulce Přílohy č. 1.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Fidrmuc uvedl, že vnímá pozitivně navýšení podpory sociálních služeb
na částku 10 miliónů korun a požádal o zaslání indikátorů, podle nichž byly jednotlivé
organizace posuzovány. Dále požádal o tabulku se stanoveným pořadím jednotlivých
organizací.
Mgr. Kubjátová přislíbila poslání těchto materiálů.
Ing. Rozbořil nechal hlasovat o bodu 21.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/41/2014
Přítomno 45, pro 38, proti 0, zdržel se 5, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

22. Racionalizace
zdravotnických
zřizovaných Olomouckým krajem

příspěvkových

organizací

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer: V tomto materiálu schvalujeme sloučení
odborných léčebných ústavů Paseka a Moravský Beroun a sloučení Dětského centra
Ostrůvek a Dětského centra Pavučinka. Důvodem je provedený audit všech
příspěvkových organizací zřizovaných OK. V oblasti zdravotnictví jsme
na doporučení auditorské firmy přikročili k tomuto sloučení. Jednání byla obsáhlá,
a to jak v oblasti samospráv, tak v oblasti zaměstnanců odborových organizací těchto
zdravotnických zařízení. ROK se touto problematikou zabývala na svých jednáních
několikrát a tento materiál je vyústěním celého procesu sloučení
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům
Mgr. Slavotínek: Chci se zeptat na konkrétní věcné důvody pro sloučení, zda máte
spočítanou relevantní úsporu a v čem tato úspora spočívá. Ptám se na to z osobního
zájmu, protože jsme se zabývali sloučením příspěvkových organizací a po určité
době jsme zjistili, že pokud nedojde k omezení rozsahu činností nebo kvality
poskytované péče, tak k relevantním úsporám nemůže dojít.
MUDr. Fischer: Máme hrubý nástin možných úspor, který vzešel z transformačního
projektu, zpracovaného vedením slučovaných organizací. Co se týče Paseky
a Moravského Berouna, kde je předmět činnosti prakticky totožný, si na trhu
vzájemně konkurovali. Každé zdravotnické zařízení se řídí širokou škálou právních
norem a předpisů a přesto, že má segmenty činností, které jsou omezené menším
počtem pacientů musí v tomto segmentu udržovat určitý počet personálu, který musí
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školit, vzdělávat a dosahovat akreditací. Sloučením do jedné organizace, budou
činnosti jednodušší. Dalším argumentem je silnější postavení na trhu a vyjednávací
pozice vůči zdravotním pojišťovnám. Jako malý příklad mohu uvést skutečnost,
že Odborný léčebný ústav v Pasece má slušně vybudovanou prádelnu, která by byla
schopna prát pro Moravský Beroun, ale Moravský Beroun pere úplně jinde. Jde
o úspory, které se dají obtížně spočítat, ale nepochybně se dají s jistotou
předpokládat.
Co se týká dětského centra Ostrůvek a Pavučinka, tam je situace výrazně jiná. Jde
o reakci na situaci, kdy máme od poloviny 90. let dvě zařízení, která se mimo jiné
starají o děti vyžadující okamžitou pomoc. Jde o děti, které jsou z rodin odebírány
orgánem sociálně-právní ochrany. Od 90. let nám přibyla další zařízení tohoto typu.
Snažíme se o racionalizaci a úspory budou výrazně vyšší, protože jsme schopni
opustit jednu z budov v Šumperku, takže úspory budou v rovině provozních
i personálních nákladů, kolem 5 milionů korun.
Mgr. Slavotínek: Pokud tomu správně rozumím, tak úspora 5 milionů korun
v případě dětských center spočívá v omezení rozsahu činností v Šumperku.
MUDr. Fischer: Jde-li o rozsah služeb, tak snižujeme počet lůžek, pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, na 8. Tyto kroky jsou ve shodě s orgánem sociálně-právní
ochrany dítěte Městského úřadu v Šumperku, kde poměrně dobře komunikujeme.
Ing. Suchomel: 12 let jsem součástí vedení města Šumperka a vážíme
si spolupráce s OK. Můj příspěvek ale bude kritický ve dvou momentech. Zaprvé,
tento záměr OK s námi nebyl dopředu projednán a dozvěděli jsme se tuto informaci
od veřejnosti. To je věc, které je mi nesmírně líto. Druhou věcí je skutečnost,
že Dětské centrum Pavučinka je jedno z nejlépe fungujících krajských zařízení, které
v Šumperku máme. Chápu, že existují výstupy z auditu, jejichž cílem je hledání
úspor. My bychom rádi vedli diskusi o tom, které krajské příspěvkové organizace
v Šumperku bychom mohli transformovat nebo částečně převzít. Centrum Pavučinka
fungovalo nejen pro Šumperk ale pro celý sever kraje. Dovolím si v jedné věci
nesouhlasit s panem MUDr. Fischerem, protože ve chvíli, kdy tuto informaci obdrželo
oddělení sociálně-právní ochrany dítěte v Šumperku, tak žádalo vedení města
o intervenci. Následně proběhla jednání s panem MUDr. Fischerem, kde jsme
se pokusili rozhodnutí změnit. Dětské centrum Pavučinka má v regionu svoje místo
a rozhodnutí považujeme za nešťastné. Další věc, které je mi líto, že se to objevuje
v zastupitelstvu ve chvíli, kdy některé kroky jsou již učiněny a věc připravená.
Považoval bych za korektní a solidní, kdybychom o tom záměru, jeho výhodách
a nevýhodách, jednali dříve. Posloupnost kroků vnímám negativně. Minule mluvil
Ing. Jílek kriticky ke slučování dvou školských zařízení v Šumperku, bylo to podobné
a také jsme samosprávou nebyli dopředu informováni. Byl bych rád, aby
se do budoucna způsob jednání ze strany ROK změnil, a abychom byli o záměrech,
které se nás bezprostředně dotýkají dopředu informováni. Na závěr bych chtěl
poděkovat, že pan MUDr. Fischer byl natolik vstřícný, že většina služeb zůstane
zachována a že do jedné z budov bude investováno a věříme, že Dětské centrum
Pavučinka v Šumperku bude i po sloučení, které je avizováno, mít nadále své místo
v regionu.
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Ing. Rozbořil: Již dlouho, jsme avizovali výsledky auditu BNV Consulting, s.r.o.,
a všechny výstupy, včetně této záležitosti byly v seznamu výstupů uvedeny.
Pan Mgr. Slavotínek mě na posledním ZOK požádal, zda by se mohl podívat detailně
na výstupy z auditu. Tuto možnost měli a mají všichni zastupitelé. Záměr o tomto
sloučení, které přinese úspory ve formě centralizace nákupu, byl výstupem z auditu.
Šlo o proces, který došel až do dnešního zastupitelstva. Abychom s organizacemi
mohli racionálně pracovat, musí dojít k dílčím krokům, které reflektují stav a vývoj
v daném segmentu, a následně k optimalizaci, která přinese úspory v řádech desítek
milionů.
MUDr. Fischer: Rozumím sdělení pana Ing. Suchomela, šumperského
místostarosty. Předvolební situace a předvolební doba je před komunálními volbami
vypjatá, mám pro to plné pochopení. Nepovažuji za korektní přístup mluvit o centru
Pavučinka, které má registrováno 7 služeb a 5 aktivně provozuje, v minulém čase.
Žádnou z těchto služeb nebudeme rušit, pouze je budeme racionalizovat tak, aby
nabídka odpovídala reálným potřebám regionu. To je jedna věc. Druhou věcí je
otázka, kdy to mělo být projednáno a s kým. Já bych považoval za daleko
nekorektnější, kdybychom to nejdřív projednávali s kýmkoliv jiným než
s managementy dotčených organizací. A co se týká informací, jako zastupitel, máte
přístup k jakýmkoliv usnesením rady. ROK se těmito ústavy zabývala opakovaně
a všechny materiály a všechny důvodové zprávy jsou k dispozici. Takže kdykoliv jste
si je mohli vyžádat.
Ing. Suchomel: Moje vystoupení bylo zřetelné. Těžce neseme, když
se ze Šumperka stahují některé instituce do center, ať je to stát nebo kraj. Tak je
to vnímáno na severu kraje a nedělá to dobré jméno. K tomu, co říkal pan Fischer.
Mohu Vás ujistit, že to nebylo předvolební politické vystoupení, protože nekandiduji.
Jde mi o tu organizaci, abychom měli jistotu, že bude fungovat. Mezi tím, jak jste
odpovídali – Olomoucký kraj opouští jednu z budov. Můžeme se bavit, jak naložit
s prázdnou budovou. Jestli máte nějaký záměr, jestli byste byli ochotni převést ji na
město, jde o záležitost, která se dá dopředu předjednat.
Ing. Rozbořil: Položím jednu zásadní otázku – ruší se centrum Pavučinka
v Šumperku?
MUDr. Fischer: Nic se nestěhuje ani nepřesouvá. Klientům jde o to, jestli jim služba
ve formě péče bude poskytnuta a ne jestli je IČ registrované na finančním úřadu
v Šumperku nebo v Olomouci. Co se týče budovy, diskutovali jsme o ní při
společném sezení s panem starostou Brožem.
Ing. Suchomel: Na jednání jsme se o budově nebavili, ale je možné, že se o ní
následně bavil MUDr. Fischer s panem starostou Brožem. To nevylučuji
Ing. Szukalská: Krátce reaguji za město Moravský Beroun. Po celou dobu jsem byla
v kontaktu s panem náměstkem Fischerem, projednávali jsme celou záležitost
a osobní jednání proběhlo přímo v léčebně za účasti vedení města, managementu
i pracovníků ústavu. Mám tedy jiné zkušenosti a tímto děkuji.
Mgr. Slavotínek: Reaguji na Vaši poznámku, pane hejtmane, o auditu a jeho
zpřístupnění. Děkuji za to, ale připomínám, že jsem ho dostal k nahlédnutí na hodinu
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a čtvrt v souvislosti s Archeologickým centrem. Netušil jsem o té problematice,
protože audit pojednával o 200 organizacích.
Ing. Rozbořil: Beru to tedy zpět. Bylo to cíleně na Archeologické centrum. Nicméně
mohl za námi kdokoliv s tou problematikou přijít. K Bodu 22 – proto jsem otevřel
diskusi - všichni vnímáme potřebnost racionalizací a reakcí na stávající stav.
Systémové kroky, které vychází z auditu, jsou správné a uvidíme, co to do budoucna
přinese.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/42/2014
Přítomno 45, pro 32, proti 3, zdržel se 5, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.

23. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro
rok 2014 – vyhodnocení žádostí
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer: Jde o vyhodnocení žádostí. V DZ na straně
1 je seznam žadatelů a dále vyhodnocení se zdůvodněním. Od roku 2009 máme
dotační program, který financoval postgraduální vzdělávání absolventů lékařských
fakult zejména v oblasti praktického lékařství. V tomto programu jsme byli relativně
úspěšní a dokázali jsme cestou Ministerstva zdravotnictví program vhodně doplnit
i o tzv. rezidenční místa, která jsou financována i z rozpočtu Ministerstva
zdravotnictví. Meziročně docházelo k poklesu žadatelů, ale současně se podařilo
stabilizovat věkovou strukturu a počet praktických lékařů v kraji. Průměrný věk
se však pořád pohybuje vysoce nad 50 let. V zásadě narážíme na 2 problémy - málo
školitelů a málo akreditovaných praktických lékařů, kteří by byli schopni a ochotni
garantovat postgraduální vzdělání absolventů a dovést je k atestaci. Druhým
problémem je rozhodnutí Evropské komise, kdy peníze na tento typ dotačního titulu,
čili postgraduální vzdělávání, jsou veřejnou podporou. V letošním roce, kdy dopravní
zdravotnictví předložilo projekt před-atestační přípravy 2 absolventů, jim
na to nemůžeme dát peníze. Dopravní zdravotnická akciová společnost je součástí
holdingu Agel a podle předpisů se načítá veřejná podpora za celý holding. V tomto
případě již byla vyčerpána. Musíme se s tím vypořádat a pro příští roky v oblasti
akreditovaných školitelů sehnat takové, kteří by byli ochotni absolventy vzdělávat,
abychom měli dostatek praktických lékařů. V tomto materiálu schvalujeme projekt
Oční ordinace Ottlens s.r.o., fungující na Šumpersku.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/43/2014
Přítomno 45, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

26. Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – licenční smlouvy
Úvodní slovo přednesl Ing. Švec: V tomto materiálu schvalujeme tzv. licenční
smlouvy, jejichž obsahem je souhlas zpracovatelů globálních grantů, příjemců
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podpory, s užitím duševního vlastnictví a autorských práv ve prospěch OK jako
poskytovatele dotace.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/46/2014
Přítomno 45, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

27.

Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2014

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Tento materiál má za cíl upravit investiční
plány akcí na rok 2014. Finanční prostředky nejsou zvýšením na výdajové stránce
rozpočtu OK, ale jsou to peníze z akcí, které nebyly nebo nebudou v tomto roce
realizovány - seznam je uveden na str. 2.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/47/2014
Přítomno 45, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

28. Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014 - II. etapa
a finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje obcím Olomouckého
kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Jde o řádný materiál, který je předkládán téměř
na každé zastupitelstvo a pojednává o druhé etapě neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o finanční
příspěvky obcím z rozpočtu OK. Očekáváme dalších 400 tis., které ministerstvo
vnitra hodlá poskytnout jednotkám, ale řídící orgán ještě neschválil tuto alokaci.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/48/2014
Přítomno 45, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.
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29.

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/12/49/2014
Přítomno 45, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

29.1. 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/12/50/2014
Přítomno 45, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 7
Návrh byl přijat.

30.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Pavlu Novákovi

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák: V tomto materiálu jde o schválení dodatku
a udělení výjimky ze zásad programu Podpora kulturních aktivit v OK. Pavel Novák
obdržel částku 100 tis. Kč na zajištění projektu “Pavel Novák 70/50“ a žádá
o odložení termínu realizace projektu a prodloužení termínu vyúčtování a použití
dotace z důvodu dlouhodobé hospitalizace. S ohledem na to, že Pavel Novák
je nositelem Ceny Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury
doporučujeme udělení výjimky schválit.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/51/2014
Přítomno 45, pro 36, proti 1, zdržel se 0, nehlasovali 8
Návrh byl přijat.

31.

Navýšení příspěvku – Felix anima o.s.

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák: Jde o navýšení příspěvku 60 tisíc Kč pro
organizaci, která bude realizovat Memoriál Jiřího Necida – soutěž mažoretkových
skupin o pohár hejtmana OK. Na tuto akci jsme již schválili částku 150 tisíc Kč,
ale s ohledem na to, že jde o reprezentativní soutěž, která se bude realizovat v hale
Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL), s mezinárodní účastí, požádali o navýšení
dotace, která bude hrazena z rozpočtu Odboru tajemníka hejtmana, a to z příspěvku
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vráceného Liborem Gašparovičem, z důvodu nerealizovaného projektu „Mezinárodní
přehlídka mažoretek v rámci 13. Oslav maršála Radeckého“.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/52/2014
Přítomno 45, pro 38, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 6
Návrh byl přijat.

32. Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji
v roce 2015
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák: Jde o schválení programu podpory kultury,
který se skládá ze tří dílčích podprogramů:
 „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“,
 „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“
 „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji“.
Pokud jde o rozdíly oproti letošnímu roku, v prvních dvou programech nejsou úpravy.
Při přípravě zásad jsme se zabývali tím, zda nezakládají veřejnou podporu.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/53/2014
Přítomno 45, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

33.1. Různé – Informace o vývoji spolupráce Olomouckého kraje s Čínou
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Jde o informaci o vývoji spolupráce OK s Čínou.
Na minulém ZOK jsme schvalovali zahraniční pracovní cestu do provincie Junan,
která nakonec neproběhla. V srpnu 2014 proběhla v Praze konference
China Investment Forum, kde bylo zastoupeno 16 evropských zemí. Stanovila
se skupina středoevropských zemí, které mají zájem spolupracovat s čínskými
regiony. OK podepsal Letter of Intent s provincií Fujian, která byla doporučena.
Podpisem jsme deklarovali zájem spolupracovat s čínskými provinciemi. Teď
se chystá cesta do Číny za podpory bývalého ministra zahraničí Jana Kohouta
a Petra Hýla, který působí na Ministerstvu zahraničních věcí. Nadále pokračují
jednání se zástupci provincie Junan. Na setkání v Praze jsme nastínili možnosti
spolupráce. Rovněž UPOL v zastoupení své delegace a Fakultní nemocnice
Olomouc zastoupená ředitelem Havlíkem deklarovala výstupy z tohoto fóra. Oblasti
spolupráce jsou zejména aplikace vědy, výzkumu a inovací, nanotechnologie,
biotechnologie tenkých materiálů a přes Konfuciovu akademii rovněž tradiční Čínská
medicína. S firmou Fermat byla podepsaná historicky první investice české firmy
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v Číně v řádu 300 mil euro. Jde o technologický park, který tato společnost
ve spolupráci s jinými organizacemi bude stavět. Ve dnech 29. 11. – 7. 12. 2014
budeme připravovat pracovní cestu do těchto dvou provincií a chceme s sebou vzít
adekvátní doprovod, abychom tuto záležitost posunuli do konkrétnější roviny. Zájem
je velký.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/12/54/2014
Přítomno 45, pro 39, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.

33.

Různé

Ing. Rozbořil uvedl, že zasedání se dostalo do bodu Různé a předal slovo prvnímu
přihlášenému.
Ing. Jílek: Pane hejtmane, na minulém zasedání jsme vedli diskusi u bodu slučování
škol a informace, které jsme dostali, nebyly všechny přesné. Dané záležitosti jsem
si zjišťoval a mám zde pro Vás informace, které Vám chci předat osobně.
Ing. Rozbořil: Tento podnět proberu s příslušným náměstkem Ing. Švecem a dám
Vám vědět. Další v pořadí je pan Mgr. Slavotínek.
Mgr. Slavotínek: Dostala se k nám tento týden informace, že existují úvahy ohledně
Domova důchodců v Pavlovicích, vlastněného městem Přerov a provozovaného OK,
který chce převést provozování na soukromý subjekt. Čerpám informace z Přerova,
kde byly součástí důvodové zprávy Zastupitelstva města Přerov. Ve zprávě je
vyjádřena podpora paní náměstkyně Kubjátové na tuto transformaci. Jedná
se o nedávno založenou, soukromou společnost bez registrace pro poskytování
sociálních služeb. Jaká je pozice OK v této záležitosti.
Mgr. Kubjátová dementovala informaci, že vyjádřila podporu. OK opakovaně jednal
se statutárním městem Přerov o možnosti převodu zřizovatelských funkcí. Město
Přerov to odmítlo.
Mgr. Slavotínek poděkoval za informaci.
Ing. Rozbořil poděkoval zastupitelům za konstruktivní jednání a připomněl,
že na příštím zastupitelstvu 12. 12. 2014 se bude probírat rozpočet OK a bude rád,
když se zastupitelé zapojí do diskuse.
Ing. Rozbořil ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 13:10 hod.
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Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 19. 9. 2014“ a přehled jmenovitého hlasování
o jednotlivých usneseních.

V Olomouci dne 29. 9. 2014
Zapsala: Ing. Jana Hedencová

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

……………………………………..
Josef Švec
člen zastupitelstva

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

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

……………………………………….
Kamil Zápeca
člen zastupitelstva
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……………………………………..
Prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.
člen zastupitelstva
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