Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 12. prosince 2014

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 12. 12. 2014 v 10:00 hod. ve velkém
zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc, Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 52
členů
zastupitelstva
kraje,
3 členové byli nepřítomni.

Z
účasti
na
zasedání
byli
RSDr. Černý Alexandr, RSDr. Nekl Josef.

omluveni:

Ing.

Szukalská

Zdenka,

Zahájení zasedání se neúčastnil Mgr. Rašťák Radovan (příchod 12:10 hodin).

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. 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 diskuze. Hlasovat lze až po
zaznění gongu.

1.

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

Ing.
Rozbořil
zahájil
zasedání
zastupitelstva.
Určil
zapisovatelku
Mgr. Zuzanu Trnkovou a osobu zodpovědnou za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení Ing. Janu
Hedencovou, která je rovněž hlavním skrutátorem.

Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
- ČSSD

Švec Josef

- KSČM

Ing. Marek Miroslav

- Koalice pro OK

Ing. Horák Pavel

- ODS

Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA

- TOP09 a STAN Mgr. Brázda Radek

Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
- ČSSD

Švec Josef

- KSČM

Veselý Kamil

- Koalice pro OK

RNDr. Šnevajs Ladislav

- ODS

RNDr. Kosatík Ivan

- TOP09 a STAN Kolečkářová Blanka

Přítomno 51, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.
Ing. Rozbořil uvedl, že k zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne
19. 9. 2014 nebyly vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva Olomouckého
kraje se tedy zápis považuje za schválený.

Ing.
Rozbořil
podal
informace
na posledním zasedání dne 19. 9. 2014:

k dotazům

členů

zastupitelstva

vzneseným

K bodu 8 – Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Ing. Suchomel – dal podnět, aby Finanční výbor ZOK projednal nová pravidla na promíjení odvodů za
porušení rozpočtové kázně.
Podnět byl projednán s Ing. Suchomelem osobně dne 8. 12. 2014 a na jednání došlo ke shodě, že
pravidla pro případné promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně jsou potřebná. Finanční
výbor se problematikou zabýval na svém jednání 9. 12. 2014 s tím, že na svém dalším zasedání
přijme k této otázce závěry.

K bodu 21 – Dotační program Olomouckého kraje pro sociální oblast pro rok 2014
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Mgr. Fidrmuc – požádal o zaslání kritérií, podle nichž byly posuzovány jednotlivé organizace. Dále
požádal o tabulku se stanoveným pořadím jednotlivých organizací.
Požadované informace byly Mgr. Fidrmucovi, zaslány e-mailem dne 25. 9. 2014 a v kopii všem
předsedům klubů ZOK.

Na zasedání ZOK 20. 6. požádal Ing. Tesařík o informace, jak dopadly školy v Olomouckém kraji u
maturitních zkoušek v roce 2014. Plnění tohoto požadavku bylo na minulém zasedání zastupitelstva
posunuto z důvodu chybějících souhrnných výsledků od CERMATu a relevantních statistických údajů.
Požadované informace byly
a v kopii předsedům klubů ZOK.

Ing.

Tesaříkovi

zaslány

e-mailem

dne

9.

12.

2014

Zjištěné výsledky srovnání ukazují, že úspěšnost žáků při maturitní zkoušce zůstala
i v roce 2014 stabilní na úrovni 90 %.

Ing. Tesařík: Při zasedání zastupitelstva 20. 6. byla v médiích uveřejněna informace
o státních maturitách, kde neuspělo 18,7 % studentů. Proto dotaz zněl, jak si stáli
studenti ve školách, u nichž je OK zřizovatelem, popřípadě u soukromých škol.
Začátkem prosince jsem obdržel odpověď, která informuje, že procentní údaje jsou
v zásadě shodné s rokem 2013. U nástavbového maturitního studia však bylo %
neúspěšnosti větší, téměř 27 %, to je u zmíněných oborů zarážející. Pan náměstek
Švec mi před zasedáním zastupitelstva výše uvedená čísla vysvětlil a informoval mě
o dalších postupech. Myslím si, že 27 % studentů, kteří nezvládli státní maturity,
je alarmující, a to jak v roce 2014, tak i v předchozím roce 2013.
Ing. Švec: Olomoucký kraj se výsledky maturitních zkoušek neustále zabývá. Platí
skutečnost, že žáci nástavbového studia dosahují horších výsledků, než žáci
denního studia. Podle mého názoru se to odráží v tom, že ve výše uvedených
oborech, mají v průběhu vzdělání nižší počet hodin českého jazyka, matematiky
a anglického jazyka, než na středních školách 4letých, které jsou ukončeny maturitní
zkouškou. Žáci, studenti se v nástavbových oborech vzdělávají formou denního
a dálkového studia. Máme zjištěno, že na denním studiu dosahují žáci horších
výsledků. Tuto problematiku řešíme v orgánech kraje, ve výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost i v radě. Olomoucký kraj reguluje počty tříd
nástavbového studia. V roce 2015 proběhne pilotní ověřování přijímacích zkoušek na
střední školy ukončené maturitní zkouškou. V našem kraji se do tohoto pilotu zapojily,
kromě dvou škol, všechny střední školy. Podle ministra školství pana Marcela
Chládka by v roce 2016 měly být přijímací zkoušky povinné.
Ing. Rozbořil z organizačních důvodů 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.
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Schválení programu zasedání zastupitelstva

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Podkladové materiály Vám byly zaslány dne 26. 11. 2014 a 28.
11. 2014. Body projednané na schůzi Rady Olomouckého kraje (ROK) 4. 12. 2014 jsou předkládány na
stůl. Tyto materiály byly v předstihu zaslány emailem 5. 12. a na stole Vám leží body 29 a příloha číslo
8 k bodu 3.

Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:

1.

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

2.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

4.1.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku Vojenské nemocnici Olomouc

4.2.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o příspěvku na zajištění fungování Olomouc region Card mezi
Olomouckým krajem a RNDr. Ivanem Markem

5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny

5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny - DODATEK - materiál bude předložen
na stůl
5.2.

Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
Olomouckého kraje

5.3.

Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na
poskytování sociálních služeb

5.4.

Rozpočet
Olomouckého
kraje
2014
–
příspěvek
a Sportovnímu klubu Univerzity Palackého v Olomouci

5.5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2014 - materiál bude předložen
na stůl

6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - návrh rozpočtu

7.

Dodatek č. 14 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kaje, příspěvkové organizace

8.

Zajištění dopravní
v Olomouckém kraji

9.

Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2015 v Olomouckém

4

obslužnosti

veřejnou

linkovou

VK

dopravou

Prostějov

v

roce

o.s.

2015

kraji
10.

Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
na území Olomouckého kraje

11.

Žádost Centra služeb pro silniční dopravu, státní příspěvkové organizace, Praha, o poskytnutí
finančního
příspěvku
z
rozpočtu
Olomouckého
kraje
na pořízení jízdních kol pro dovybavení dětských dopravních hřišť

12.1.

Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena

12.2.

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

12.3.

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

12.4.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

12.5.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

12.6.

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku

12.7.

Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku

12.8.

Majetkoprávní záležitosti – záměr bezúplatného nabytí úseku silnice I/55

13.

Racionalizace škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

14.

Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací

15.

Poskytnutí dotace na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v
Olomouckém kraji

16.

Dar Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava

17.

Poskytnutí dotace spolku Historické kočáry „MYLORD“

18.

Navýšení dotace Sdružení přátel folkloru Severní Hané

19.

Dodatek ke zřizovací listině Vědecké knihovny v Olomouci

20.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků
na území Olomouckého kraje pro období 2015 – 2020

21.

Poskytnutí dotace obci Daskabát

22.

Pověření příspěvkových organizací Olomouckého kraje v sociální oblasti poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu

23.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v sociální oblasti

24.

Racionalizace vybraných příspěvkových organizací v sociální oblasti

25.

Pověření zdravotnických organizací službou obecného hospodářského zájmu

26.

Změna zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková organizace

27.
5

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015

na

hospodaření

v

lesích

28.

Projekt „Podpora rozvoje kraje“ předkládaný do 56. výzvy Regionálního operačního programu
Střední Morava – oblast podpory 4.2 Absorpční kapacita

29.

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

30.

Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení
financování

31.

Přistoupení Olomouckého kraje do zájmového sdružení právnických osob „Evropská kulturní
stezka sv. Cyrila a Metoděje“

32.

Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci

33.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

33.1.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK - materiál bude
předložen na stůl

34.

Personální záležitosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje

35.

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

36.

Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na odstranění následků mimořádné
události v obci Lipová (okres Prostějov) – sesuv půdy

37.

Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015

38.

Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje městu Šternberk na
zabezpečení výjezdu požárních vozidel

39.

Různé

39.1.

Různé
Průběžná
v Olomouckém kraji

40.

Závěr

informace

o

sjednocení

dopravní

obslužnosti

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/1/2014
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
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2.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní
slovo
přednesl
Ing.
Rozbořil.
Vyzval
zastupitele
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

k

dotazům.

k

dotazům.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/2/2014
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní
slovo
přednesl
Ing.
Rozbořil.
Vyzval
zastupitele
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/3/2014
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

4.1.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku Vojenské nemocnici Olomouc

Úvodní
slovo
přednesl
Ing.
Rozbořil.
Vyzval
zastupitele
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/4/2014
7

k

dotazům.

Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

4.2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o příspěvku na zajištění fungování Olomouc region Card
mezi Olomouckým krajem a RNDr. Ivanem Markem

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
.

B. Kolečkářová: Dodatek mi není jasný, smlouva je platná devět let, co naplňuje
a čím se zabývá?
Ing. Niče, vedoucí kanceláře ředitele: Karta je určená pro občany, především
návštěvníky, s cílem zvýhodnit vstupy do vybraných objektů, které mají smluvní
vztahy s administrátorem. Dlouhodobým administrátorem je společnost RNDr. Ivana
Marka, která spolupracuje s městem i OK, který smluvně přistoupil v roce 2004.
Občané, kteří navštíví vybrané objekty, mají možnost vstupu zdarma popřípadě
levnější vstup. Přínosem je podpora cestovního ruchu. Na druhé straně je potřeba
finanční podpory, jak ze strany města, tak kraje. Jistým způsobem se jedná
o podporu cestovního ruchu. Zmíněno je i rozlišení karet – karta je 2denní nebo
i vícedenní.
B. Kolečkářová se dotázala na vyhodnocení funkčnosti smlouvy.
Ing. Niče, vedoucí kanceláře ředitele: Součástí podmínek smlouvy je každoroční
vyhodnocení, kde administrátor předkládá, kolik karet bylo prodáno, která místa jsou
navštěvovány více, tzn., předkládá výroční zprávu. Tyto indikátory nás vedou k
dalším podporám a zaměřením propagačních materiálů.
Ing. Rozbořil: Nabídl paní Kolečkářové doplňující písemné informace k Olomouc
region Card.
B. Kolečkářová: Poskytnuté informace byly dostačující
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/5/2014
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

5.1.
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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/13/6/2014
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny - DODATEK

Úvodní
slovo
přednesl
Ing.
Rozbořil.
Vyzval
zastupitele
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

k

dotazům.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/7/2014
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

5.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
Olomouckého kraje

Úvodní
slovo
přednesl
Ing.
Rozbořil.
Vyzval
zastupitele
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/8/2014
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
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k

dotazům.

5.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na
poskytování sociálních služeb

Úvodní
slovo
přednesl
Ing.
Rozbořil.
Vyzval
zastupitele
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

k

dotazům.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/9/2014
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

5.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – příspěvek VK Prostějov o.s. a Sportovnímu
klubu Univerzity Palackého v Olomouci

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Oba dva týmy hrají vrcholové soutěže evropského významu.
Náklady na účast v soutěžích byly jasné až po vylosování soupeřů. Žádosti se týkají poskytnutí
příspěvku
převážně
na
dopravu.
Jedná
se
o částku 500 tis. Kč VK Prostějov o.s. a 200 tis. Kč Sportovnímu klubu UP v Olomouci.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Mgr. Zemánek v bodu Různé žádal o změnu hlasování – k bodu 5.4 se zdržel hlasování.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/10/2014
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.
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5.5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2014

Úvodní
slovo
přednesl
Ing.
Rozbořil.
Vyzval
zastupitele
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

k

dotazům.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/11/2014
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - návrh rozpočtu

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Rozpočet byl probrán v klubech zastupitelů,
v tripartitě, ve finančním výboru. Většinou byl jednohlasně schválen, nebo doporučen
ke schválení. Vycházíme z 2 zásadních premis, a to je z úspor ve vlastních řadách,
kde na provozních výdajích šetříme za tento rok 2–3 % a druhou významnou
položkou je výnos daní a výběr daní. To jsou dvě věci, které zásadním způsobem
ovlivňují další fungování rozpočtu. Nehodláme si brát další úvěry, ale chceme hledat
zdroje ve vlastních řadách.
Dále podrobně komentoval nejdůležitější položky předloženého návrhu rozpočtu.
Na stránce příjmové je částka 4,237 mld. Kč. Částka se skládá, mimo jiné, ze
zapojení přebytku z roku 2014 ve výši 307 mil. Kč. Důležité je zapojení 200 mil. Kč
revolvingu. Na výdajové stránce máme 4,037 mld. Kč, k tomu přičteme 200 mil. Kč
splátku úvěru a dostáváme se k vyrovnanému rozpočtu na rok 2015. Rozpočet
ovlivňuje zadlužení OK. Za uplynulé 2 roky nedošlo k žádnému úvěrovému navýšení.
V roce 2006 si OK vzal, jenom pro připomenutí, 900 mil. Kč na modernizaci silnic
od Evropské investiční banky (EIB). Dále v roce 2007–2013 čerpal 3 mld. Kč
na investice a kofinancování a předfinancování evropských projektů, a to opět
od Evropské investiční banky, na stejně výhodné úrokové sazbě od cca 0,5 –0,8 %.
V roce 2009–2013 čerpal 700 mil. Kč od KB s úrokem mezi cca 0,8 –1 %. Celkem byl
OK zatížen úvěry ve výši 4,600 mld. Kč. Od té doby si Olomoucký kraj žádný úvěr
nevzal. Úvěry se daří splácet a k 31. 12. 2014 bude z těchto úvěrů splaceno
450 mil. Kč. V tisku jsem zaznamenal informaci, že si OK vzal další úvěr 450 nebo
400 mil. Kč, ale jedná se o dočerpání poslední tranše z alokace 3 mld. Kč
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od Evropské investiční banky. S úvěry souvisí dluhová služba, což je schopnost
splácet, tzn. výše splátky, kterou máme zahrnutou u rozpočtu – 200 mil. Kč vůči
vlastním příjmům. Dle metodiky Ministerstva financí ČR je kritická hranice 30 %. OK
se pohybuje ve výši 4,23 %, a podle EIB, u které máme cca 4 mld. Kč, je tato
dluhová služba ve výši 1,6 %. Úvěry jsme schopni splácet. Do budoucna např. v roce
2017 je predikovaná dluhová služba ve výši 7 %.
Investice máme rozpočtovány ve výši 835 mil. Kč. Velká částka 297 mil. Kč je
na předfinancování evropských projektů, kde zapojíme revolving, který bude čerpán
v roce 2015. Meziročně nezatíží dluhovou službu ani úvěry. Investice 835 mil. Kč
se skládají z rozpracovaných investic, investic spolufinancovaných z evropských
programů, nově plánovaných investic a dále investic do zdravotnictví, kde jsou
zapojeny i nájmy ze Středomoravské nemocniční a.s., které se vrací do našich budov
a našeho majetku. K těmto investicím musíme přičíst částku 200 –300 mil. Kč z fondu
dopravní infrastruktury, která v tomto rozpočtu není zahrnuta. Tuto částku budeme
vědět v polovině ledna po vyúčtování roku 2014 a bude využita na opravy z fondu
dopravní infrastruktury. Ve fondu zůstane přebytek 2 –5 mld. Kč podle skutečného
přebytku, který v případě nevyčerpání bude po dohodě krajů s Ministerstvem dopravy
ČR rozdělen mezi kraje. Výzvou ROP bude rozděleno zhruba 200 mil. Kč na opravy
silnic
2.
a
3.
třídy.
Deficit,
potřebnost
investic
na silnicích 2. a 3. třídy, je 20 mld. Kč. Při sečtení všech částek jsme na částce
investic 1,2–1,3 mld. Kč. Tyto peníze budou použity na dopravní infrastrukturu
a zateplení škol, respektive kofinancování v OPŽP a zateplení našich budov
příspěvkových organizací. Potřeba investic do oprav silnic je velká. Na jednání ROK
jsme se dohodli na vypracování mapy opravovaných silnic, abychom předešli
nezprůjezdnění kraje.
Dotační tituly jsou proti roku 2014 navýšeny zhruba o 47 mil. Kč. Došlo k navýšení
programu obnovy venkova o 5 mil. Kč. Zavedli jsme nový titul – Bezpečností prvky
na silnicích - přechody. Tento titul se týká nejen silnic 2. a 3. třídy, ale i místních
komunikací, tzn., starostové si mohou požádat o příspěvek, alokováno je zde
5 mil. Kč. Dále jsou navrhovány dotační tituly na cyklostezky, BESIP – bezpečná
branka, která by měla být v roce 2015 dokončena. Obsaženy jsou i dotace na vysoké
školy. V dotačních titulech sportu je výraznou položkou navýšení pro HC Olomouc –
mládež o.s., které se budeme dále věnovat. Další jsou dotační tituly hasičů.
Vzhledem k hrazení cisteren ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, jsme zrušili
příspěvky na nákup cisteren. Finance jsme v rozpočtu ponechali jako jeden titul pro
sbory dobrovolných hasičů. V minulosti si dobrovolní hasiči žádali o dotace
prostřednictvím různých dotačních titulů. Pro zjednodušení žádostí jsme pro ně
vytvořili jediný dotační titul ve výši 2 mil. Kč. Významný je rovněž záměr vybudování
lávky na Červenohorském sedle, také obsažený v dotačních titulech. Jako další
příklad dotací hejtman uvedl nákup policejního vozidla, které bude sloužit zejména
ke kontrole váhy nákladů aut, využívající silnice 2. a 3. třídy.
Návrh rozpočtu obsahuje také rezervu 30 mil. Kč na pokrytí navýšení platů státních
zaměstnanců v sociální oblasti, která prozatím nebyla nařízením vlády o navýšení
tarifů o 3,5 % uskutečněna. Tato rezerva bude použita v případě, že by z MPSV
nepřišla dotace. Kromě toho je v rozpočtu vyčleněna částka cca 200 mil. Kč,
v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje od 1. 1. 2015.
Od 1. 1. 2015 začne rovněž fungovat sloučení dopravní obslužnosti autobusové
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dopravy, kde je prozatím (na uzavírání smluv měly vliv komunální volby a změny
v samosprávách) s obcemi uzavřeno 70 % smluv. Od obcí přijmeme 70 Kč/osobu,
což je zhruba 37 mil. Kč.
Na závěr Ing. Rozbořil zhodnotil rozpočet jako vyvážený.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.

RNDr. Kosatík: Finanční výbor, který proběhl 9. 12., návrh rozpočtu podpořil
a doporučuje ho ke schválení. Dále předložil návrh na změnu v Příloze 5a na straně
87, kde pod položkou 2 je podpora hokejového klubu v Olomouci. V žádosti je
uveden žadatel HC Olomouc s. r. o. (dle materiálu rozpočtu z roku 2014), přičemž
došlo ke změně příjemce na HC Olomouc – mládež o.s., jedná se o formální chybu.
OK příspěvek poskytuje prostřednictvím mládeže, což je z hlediska veřejné podpory
nezpochybnitelné. Vzhledem k tomu, že se podpora poskytuje prostřednictvím
mládežnického občanského sdružení, byla dohodnuta i s panem hejtmanem, částka
6 mil. Kč, protože 20 % částky pokryje DPH. Uvedená úprava na částku 6 mil. Kč
byla předjednána s tím, že navýšení částky bude pokryto z rezervy letošního
rozpočtu.
RNDr. Kosatík předložil návrh na úpravu materiálu a související úpravu návrhu
na usnesení:
Úprava usnesení spočívá ve vložení slova upravené:
-

Do bodu 1a usnesení: schvaluje návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok
2015 dle důvodové zprávy upravených příloh č. 1, 4 a příloh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
Do bodu 1e usnesení: schvaluje poskytnutí přímé podpory vrcholovým
sportovním oddílům dle upravené Přílohy č. 5a.

Ing. Rozbořil požádal o vystoupení Mgr. Gajdůška, aby komentoval technické
opravy materiálu.
Mgr. Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru mládeže, školství a tělovýchovy: Opravdu
dochází ke změně příjemce na HC Olomouc mládež o. s. Druhá technická změna se
týká volejbalu Přerov. Volejbalový klub Přerov prochází transformací, a z tohoto
důvodu nedoporučujeme v tuto chvíli zastupitelstvu schválit částku 1,3 mil. Kč
do doby, než tato transformace bude ukončena.
Ing. Žmolík: Požádal o přehodnocení návrhu poskytnutí členského příspěvku
sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. V návrhu rozpočtu na rok 2015 je
uvedena částka 1,5 mil. Kč, což je snížení oproti loňskému a předchozímu roku
o 500 tis. Kč. Ing. Žmolík vznesl obavy, že při takovýchto finančních podmínkách by
nemohlo sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu pracovat a dostát svým
závazkům. Žádá o zvýšení částky na 2 mil. Kč.
Ing. Marek: Připojuje se k žádosti Ing. Žmolíka a navrhuje úpravu Přílohy 4b
na straně 86, řádek 6, což je právě příspěvek sdružení Jeseníky – Sdružení
cestovního ruchu, a to na částku 2 mil. Kč.
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Ing. Rozbořil: Vyjádřil souhlasné stanovisko k žádosti Ing. Žmolíka a Ing. Marka.

RNDr. Šnevajs: Rád by se dozvěděl víc o části rozpočtu, týkající se využití
dotačních prostředků ROP na rekonstrukci silnic 2. a 3. třídy. Vzhledem k tomu,
že finanční prostředky se musí čerpat do konce roku 2015, požádal o upřesnění
komunikací, aby si mohl udělat přehled, kde budou komunikace rekonstruovány.
Ing. Rozbořil: Potvrzuje, že zahájení a dokončení mnoha akcí musí být striktně
v roce 2015. Část komunikací je již v materiálu, část je plánovaná na SFDI, část
je plánovaná na zbytek tohoto roku. Investice vychází ze zpracovaného materiálu –
Koncepce, optimalizace rozvoje silniční sítě. Koncepce reflektuje počet vozidel, stav
atd. Může dojít k tomu, že některé komunikace nebudou připraveny s výkupem
pozemků. Označil tento materiál, jako živý, který bude aktualizován dle potřeby.
Seznam můžeme předložit.
Ing. Rozbořil: shrnul návrhy na změny v materiálu Rozpočet OK 2015 – návrh rozpočtu:
1) Sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu - vrácení částky na původní výši 2 mil. Kč.
2) HC Olomouc – mládež o.s.:


zvýšení dotace o 1 mil. Kč na 6 mil. Kč



úprava názvu klubu: HC Olomouc s.r.o. HC, Hynaisova 555/9, 772 00, Olomouc-Nová
Ulice, IČ:25849123 na HC Olomouc – mládež, o.s., Hynaisova 9a, 779 00 Olomouc, IČ
22734279

3) VK Přerov – vypuštění z dotačních titulů, navrácení financí do rezervy
a následně po vyřešení situace u volejbalistů v Přerově budeme řešit tu situaci dál.
4) Úprava usnesení:




Návrh usnesení spočívá ve vložení slova upravené v bodě 1
v písmenku a, a to – Návrh rozpočtu OK na rok 2015 dle důvodové
zprávy a upravených příloh číslo 1 a 4, dále příloh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
V bodě 1 v písmenku e se doplní – Poskytnutí přímé podpory
vrcholovým sportovním oddílům dle upravené Přílohy č. 5a.

5) Rozpočet bude případně technicky upraven dle citovaných úprav.

Ing. Rozbořil zahájil hlasování o změnách v materiálu.
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 0

Návrh byl přijat, v návrhu rozpočtu na rok 2015 byly provedeny změny:
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Změna v Příloze č. 1 Rozpočtu OK 2015 – návrh rozpočtu, str. 9


Úprava částky v tabulce Výdaje OK – poř. č. 1 Odbory (kanceláře) – provozní výdaje, dále
v poř. č. 8 Výdaje OK celkem a v poř. č. 10 Výdaje OK celkem (po konsolidaci)



Úprava částky v tabulce Financování – poř. č. 1 Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech a poř. č. 3 Financování celkem

Změna v Příloze č. 4b Rozpočtu OK 2015 – návrh rozpočtu, str. 86, řádek č. 6 – Členský příspěvek
Sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu


Změna
číslo 2,

Zvýšení příspěvku z částky 1,5 mil Kč na 2 mil. Kč

v Příloze

č.

5a

Rozpočtu

OK

2015

–

návrh

rozpočtu,

str.

87,

pořadové



Zvýšení částky z 5 mil. Kč na 6 mil. Kč



Technická úprava – úprava názvu klubu: HC Olomouc s.r.o. HC, Hynaisova 555/9, 772 00,
Olomouc-Nová
Ulice,
IČ:25849123
na
HC
Olomouc
mládež, o.s., Hynaisova 9a, 779 00 Olomouc, IČ 22734279

Změna
číslo 8


v Příloze

č.

5a

Rozpočtu

OK

2015

–

návrh

rozpočtu,

str.

87,

pořadové

Vypuštění VK Přerov

Před hlasováním o celkovém materiálu a návrhu na usnesení přečetl Ing. Rozbořil změnu návrhu na
usnesení definovanou RNDr. Kosatíkem – upravit usnesení následovně:

Bod 1 schvaluje
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a) Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2015 dle důvodové zprávy upravených příloh č. 1,
4 a příloh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
e) Poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle upravené Přílohy č. 5a.

Hlasování o upraveném usnesení:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.

schvaluje
a) návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2015 dle upravené důvodové zprávy a
upravených příloh č. 1, 2 a 4 a příloh 3, 5, 6, 7, 8, 9
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu upravené Přílohy č. 1,
c)
závazné
a Přílohy č. 10,

ukazatele

pro

příspěvkové

organizace

dle

Přílohy

č.

2

d) Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty Olomouckého
kraje pro rok 2015 dle přílohy č. 11 a) a 11 b)
e) poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle upravené Přílohy č. 5a,
f) poskytnutí přímé podpory významných kulturních akcí dle Přílohy č. 5b,
g) poskytnutí přímé podpory významných akcí dle Přílohy č. 5c,
h) poskytnutí příspěvku Univerzitě Palackého v Olomouci, IČ: 61989592, Křížkovského 511/8,
Olomouc ve výši 3 000 000 Kč, Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s., IČ: 26867184,
Kosmonautů
1288/1,
Olomouc
ve výši 3 500 000 Kč a Vysoké škole logistiky, o.p.s., IČ: 25875167, Palackého 1381/25, Přerov
ve výši 3 500 000 Kč
i) na rok 2015 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva Olomouckého
kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši
150 Kč/1hod. (ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů),
2.

z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje
a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu Olomouckého
kraje na rok 2015 (u provozních výdajů odborů, Fondu sociálních potřeb, Fondu na podporu
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje a Evropských
programů v rozsahu ORJ, § a seskupení položek, u příspěvkových organizací v rozsahu ORJ, UZ
a položek, u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek a u investic v rozsahu ORJ a
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seskupení položek v rámci jednotlivých oblastí), které neovlivní celkové příjmy, výdaje a
financování, k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního
rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, k provádění rozpočtových změn, kterými
jsou ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovanými Olomouckým krajem
do rozpočtu Olomouckého kraje, k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním
vypořádáním,
b) k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci jednotlivých odvětví
a k rozpočtovým změnám v oblasti investic mezi jednotlivými oblastmi
do výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy, a to ve všech případech,
c) ke schvalování investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský úřad Olomouckého
kraje, a to ve všech případech,
d) k rozdělování dotací na přímé náklady na vzdělávání, které budou poukazovány zálohově
školským příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým
organizacím z oblasti školství zřizovanými Olomouckým krajem,
e) k zapojení zůstatků k 31. 12. 2014 na zvláštních bankovních účtech určených pro financování
grantových schémat, globálních grantů, individuálních projektů a dalších projektů
spolufinancovaných z evropských fondů, k zapojení zůstatků k 31. 12. 2014 na zvláštních
bankovních účtech určených pro financování z úvěru EIB,
f) k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z plnění pojistných událostí (škody na
majetku Olomouckého kraje) včetně provádění rozpočtových změn, týkajících se přijetí
finančních darů, příspěvků a dotací přijatých na odstraňování škod na majetku Olomouckého
kraje,
g) k provádění rozpočtových změn, kterými jsou zapojovány finanční prostředky přijaté z titulu
porušení rozpočtové kázně,
h) k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje,
i) k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřizované Olomouckým
krajem,
3.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat pravidelně Zastupitelstvo Olomouckého kraje
o provedených rozpočtových změnách

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
T: průběžně
4.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje ihned po
obdržení rozpisu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozdělení dotace na přímé
náklady na vzdělávání

O: Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana
T: 24. 4. 2015
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5.

u k l á d á Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně
o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2015

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
T: průběžně

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/12/2014
Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

7.
Dodatek č. 14 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kaje, příspěvkové
organizace

Úvodní slovo přednesl PhDr. Mačák, MBA.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/13/2014
Přítomno 51, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 15
Návrh byl přijat.

8.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2015 v
Olomouckém kraji
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PhDr. Mačák, MBA, se v úvodu zmínil o souvisejícím bodu Různé – Průběžná
informace o sjednocení dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji. Předkládáme
průběžnou informaci o sjednocení dopravní obslužnosti v OK. Na území OK máme
399 obcí, v tuto chvíli příslušnou smlouvu podepsalo 287 obcí, to je přes 70 %.
V měsíci říjnu probíhaly komunální volby, které do určité míry ovlivnily podepisování
smluv. Máme ambici podepsat do konce roku co nejvíce smluv. Není žádná závažná
indicie, že by někde byl zásadní problém. S kolegy z KIDSOK se budeme setkávat
se zástupci nových samospráv a vysvětlovat jim věci, které jsou potřeba.
Od 1. 1. 2015 bude nový systému, který ZOK schválilo v dubnu tohoto roku.
Dále přednesl úvodní slovo k bodu 8. Shrnul informace o dopravní obslužnosti v OK.
OK má 3. nejlepší systém dopravní obslužnosti v České republice. Celkový počet
kilometrů pro všech 16 dopravců je zhruba 20,5 mil. km. Je zohledněn nárůst
o ostatní dopravní obslužnost, částka 438 mil. Kč již byla zmíněna.
Ing. Rozbořil: Doplnil, že částka 438 mil. korun se skládá ze dvou částí, a to
z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelné ztráty 401 mil. Kč
a z příspěvku obcí, a to je 37 mil. 669 tis. Kč.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/14/2014
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

9.
Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2015 v
Olomouckém kraji

Úvodní slovo přednesl PhDr. Mačák, MBA: Celkový počet vlakových kilometrů
je zhruba 6 mil. Výše prokazatelné ztráty je rozepsána v důvodové zprávě na straně 4, zhruba 429
mil. Kč. Pro všechny dopravce je úhrada prokazatelné ztráty kvalifikovaný odhad dopravce, který se
v průběhu následujícího roku vždycky zpřesňuje. Obdržené údaje jsou pečlivě kontrolovány, jak
průběžně, tak následně při vyúčtování, ke kterému dochází rok poté.
Závěrem se PhDr. Mačák zmínil o problematické trati Krnov – Jeseník přes polské Glucholazy.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/15/2014
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

10.
Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje na území Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl PhDr. Mačák, MBA: Jde o standardní smlouvu. Maximální kompenzace činí
zhruba 1,5 mil. Kč. Nedoplatek ze strany OK není dohrazován, naopak je přeplatek vracen zpět na účet
OK.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/16/2014
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

11.
Žádost Centra služeb pro silniční dopravu, státní příspěvkové organizace, Praha, o
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení jízdních kol pro
dovybavení dětských dopravních hřišť

Úvodní slovo přednesl PhDr. Mačák, MBA: Jsme rádi, že OK dlouhodobě podporuje prevenci a osvětu
–
bezpečnost
silničního
provozu.
Za
částku
71 500
Kč
se
pořídí
22 dětských kol.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/17/2014
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

12.1. Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: Vzhledem k tomu, že v žádném z těchto bodů není
problematický materiál, navrhuji hlasování o majetkoprávních bodech číslo 12.1.–12.8. en bloc.

Ing. Rozbořil: Jedná se procedurální návrh, o kterém se bude hlasovat.
Procedurální hlasování o možnosti hlasovat o bodech 12.1. –12.8. současně:
Přítomno 51, pro 44, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 5

Vyzval zastupitele, aby vznesli dotazy a připomínky k obsahu materiálů12.1. až 12.8.

K obsahu projednávaných materiálů 12.1.–12.8. nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Jedním hlasováním byla schválena usnesení k následujícím bodům:

12.1. Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena - UZ/13/18/2014
12.2. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku - UZ/13/19/2014
12.3. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku - UZ/13/20/2014
21

12.4. Majetkoprávní
UZ/13/21/2014

záležitosti

–

12.5. Majetkoprávní
UZ/13/22/2014

záležitosti

–

bezúplatné
bezúplatná

převody

nemovitého

majetku

-

nabytí

nemovitého

majetku

-

12.6. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku UZ/13/23/2014
12.7. Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku - UZ/13/24/2014
12.8. Majetkoprávní záležitosti – záměr bezúplatného nabytí úseku silnice I/55 UZ/13/25/2014

Přítomno 51, pro 46, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

13.

Racionalizace škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec: ROK předkládá zastupitelstvu racionalizační
projekt školských příspěvkových organizací zřizovaných OK. Jedná se o Střední
školu Svatý Kopeček a Základní školu a Mateřskou školu prof. Vejdovského.
Ve výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost byl záměr projednán dne
27. 8. 2014 a 5. 11. 2014 se projednal racionalizační projekt, s cílem využít nově
vybudovaný objekt v Olomouci jako centrum pro celoživotní vzdělávání zrakově
postižených žáků a studentů. Výsledkem racionalizace je úspora v celkové výši
460 tis. Kč. Jedná se o nájemné, které kraj platí arcibiskupství za užívání budovy
na Svatém Kopečku. Racionalizačním projektem chceme rozšířit vzdělávací nabídku
na této škole, kde by byly všechny tři části vzdělávání, tzn. střední škola, základní
škola a mateřská škola. Navrhujeme název Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola prof. Vejdovského Olomouc-Hejčín. Sloučení by proběhlo k 31. 12. 2014
s účinností od 1. 1. 2015.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.

Mgr. Záleská: Každá racionalizace je citlivou záležitostí. Pojetí pana náměstka
Švece vychází z tvrdých parametrů, za kterými je úspora a nutnost odejít z objektu
na Svatém Kopečku. Racionalizace a slučování s tím spojené přináší i různé obavy
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a pochybnosti. Tímto případem jsem se zabývala, a proto bych chtěla položit několik
otázek.
1) Prodiskutovala se racionalizace se zainteresovanými organizacemi? Bylo tak
učiněno i s nadací prof. Vejdovského? Ta samozřejmě není zřizovatelem, ale
byla iniciátorem projektu, spolufinancovala částečně některé aktivity a
spolufinancuje školu v rámci některých projektů.
2) Proč se stává nástupnickou organizací Střední škola Olomouc-Svatý
Kopeček?
3) Z jakého důvodu se nedoporučuje vypsání konkurzního řízení na nového
ředitele, ačkoliv u podobných procesů je to zcela jednoznačné a zásadní?
4) S každou racionalizací musí přijít nová vize. V důvodové zprávě píšete, že
cílem předkládaného projektu je především snaha o efektivní využití nově
vybudovaného objektu a sloučení se školou. Není zde zmínka o tom, s jakou
vizí škola bude pokračovat dál. Zda to bude s odkazem na prof. Vejdovského,
jelikož tato škola měla velké renomé. V poslední době měla sice problémy, ale
určitě měla směr stát se moderním speciálním zařízením svého druhu, které
funguje nejen pro Olomoucký, ale i Pardubický a Zlínský kraj. Mně z toho
v tuto chvíli nevyplývá, s jakou vizí by se centrum mělo stát modernějším
a lepším, a to i s ohledem na to, že spolupracuje nejen s nadací, ale rovněž
s univerzitou atd.
Závěrem shrnula své dotazy.
Ing. Švec: Proces racionalizace byl projednán ve výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost, v obou školských radách, tzn. ve školské radě Střední školy
Svatý Kopeček a ve školské radě ZŠ, MŠ Vejdovského. Pokud jde o e-mail, který
obdrželi všichni zastupitelé, dovolím si upozornit, že pan ředitel Mgr. Müller byl o této
problematice informován na pedagogické radě. Nyní bych požádal vedoucího odboru
Mgr. Gajdůška, aby zodpověděl na zbývající otázky.
Mgr. Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy: Požádal
o spuštění prezentace. Tato racionalizace není záležitostí, která by vycházela jen
z popudu ztráty budovy, ale vychází z výrazné kritiky nadace prof. Vejdovského k
současné činnosti Základní školy a Mateřské školy prof. Vejdovského. Dále
komentoval jednotlivé snímky prezentace a zejména zdůraznil:
1) Informace o školách, které vstupují do racionalizačního projektu.
2) Informoval, že v příloze části III. – Cíle projektu sloučení, je popsán dotaz
Mgr. Záleské na další vizi této školy.
3) Zdůraznil, že důvodem sloučení škol jsou podněty ze strany odborné
veřejnosti. Prof. Ludíková byla překvapena ze situace, která na škole nyní
panuje. Pan náměstek má její písemné stanovisko, se kterým vás seznámí.
Chceme vytvořit centrum pro celoživotní vzdělání a centrum pro zrakově
postižené tak, jak je v Praze a v Brně. Tento cíl v současné době škola
nenaplňuje.
4) Zástupci nadace prof. Vejdovského upozorňují, že ve škole se nevzdělávají
děti se zrakovým postižením, ale že se škola ubírá jiným směrem.
5) Promítnul graf zohledňující proces, kterým škola prochází během posledních
4 let. Zdůrazňuje výrazný pokles dětí se zrakovým postižením, a to na 20 %.
Zbylých 80 % jsou děti s jinými hendikepy a bohužel 28 žáků jsou děti
s poruchami učení, kteří patří do běžných škol.
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6) Dohodou s prof. Ludíkovou, která patří k největším specialistům v této oblasti,

by měla vzniknout škola spolupracující s Pedagogickou fakultou Univerzity
Palackého Olomouc. Vzhledem k malému počtu dětí se zrakovým postižením
praxe studentů na této škole neprobíhají.
7) Žáci s mentálním postižením – nebudou součástí školy.
8) V České republice jsou dvě školy, které se věnují oblasti zrakově postižených
žáků/studentů, je to Střední škola, základní škola, mateřská škola
Kamenomlýnská v Brně a Gymnázium pro zrakově postižené a Střední
odborná škola v Praze. Tímto směrem bychom se chtěli ubírat.
9) Otázka nástupnické organizace – základní obava racionalizace spočívá v tom,
že spojením zanikne Základní a Mateřská škola prof. Vejdovského. V popředí
by měla byt škola základní, mateřská a střední.
10) Výběrové řízení – Ředitelem Střední školy Svatý Kopeček je
PaedDr. Jaromír Hudek, který rozumí dětem s hendikepem zraku a měl by
nastartovat nové sloučení. Pokud by zastupitelstvo rozhodlo, že nástupnickou
organizací bude Základní a Mateřská škola prof. V. Vejdovského, pak by
muselo dojít k výběrovému řízení a byl by vybrán nový ředitel. Připomněl, že
výběrové řízení na pozici ředitele ZŠ a MŠ Vejdovského již jednou proběhlo,
ale žádný z kandidátů nebyl vybrán. Rádi bychom se takovému riziku vyhnuli
a jeví se nám racionálnější dát do vedení osobnost, která je vnímána v rámci
pedagogické veřejnosti jako kapacita.
Ing. Tesařík: Myslím si, že předchozí diskuze i vysvětlení odpovědělo na řadu
otázek. Když jsme přistupovali v minulém volebním období k realizaci myšlenky
vybudovat toto centrum, zvažovali jsme řadu aspektů. Jak aspekt finanční, tak
především to, aby škola odpovídala současným standardům. Školu se podařilo
zrealizovat do podoby, tak jak dnes stojí, tzn. na špičkovou úroveň. Umožnuje
studium dětí, které jsou postiženy už od nejmenšího věku, tedy od mateřské školy.
To je výsledek projektu, který byl hrazen jak z rozpočtu OK, tak za pomoci
evropských peněz. Důležitou otázkou je budoucnost školy. Odpověď zazněla a já
jsem rád, že skutečně OK prostřednictvím vedení kraje ctí myšlenku, kterou jsme
společně s nadací prof. Vejdovského zrealizovali formou výstavby objektu, a že
i nadále je projekt životaschopný.
Sloučení dává naději, že zrakově postižení najdou v této lokalitě kvalitní zázemí.
Mgr. Záleská: Nereaguji na zmíněný e-mail. Jsem v kontaktu přímo s nadací
prof. Vejdovského. Mluvila jsem včera s paní předsedkyní správní rady, je
překvapena informací ohledně nástupnické organizace. Je vyjádření od profesorky
Ludíkové aktuální? Mohu také diskutovat o kapacitních záležitostech. Když si
spočítáme kapacitu střední školy a základní školy, budou stačit místa na internátě?
Dotazů je hodně. Proto nemůžeme materiál v tuto chvíli podpořit.
Mgr. Slavotínek: Zeptal se pana náměstka, zda bylo sloučení škol projednáno
s pracovníky škol, školskou radou a rodiči žáků?
Ing. Švec odpověděl, že má k dispozici zápisy školských rad ze Střední školy
Svatý Kopeček i ze Základní školy, mateřské školy prof. Vejdovského, kdy byla
racionalizace projednávána. Data školských rad jsou: 14. 10. a 13. 10. 2014.
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Dovolil bych si na závěr přečíst vyjádření profesorky Ludíkové. Je to přípis
z 9. prosince 2014. „Dovolte mi vyjádřit stanovisko k záměru realizovat sloučení škol
do celku Střední, Základní a Mateřská škola prof. Vejdovského Olomouc-Hejčín.
Dlouhodobě se odborně zabývám problematikou vzdělávání dětí a žáků se zrakovým
postižením. Byla jsem u zrodu a diskuze stran realizace stavby nového objektu
v Hejčíně. S potěšením jsem konstatovala, že vzniklo moderně pojaté a dobře
přizpůsobené zařízení pro vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.
S postupem času jsem ale byla velmi zklamaná edukačním pojetím, které vedení
školy prosazovalo. Vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením bylo až na druhé
koleji, neboť složení žáků vůbec neodpovídalo záměru, se kterým byla škola
budována. V nově navrženém řešení vidím směr možného rozvoje odborné edukační
cesty pro děti, žáky i dospělou populaci se zrakovým postižením. Pro Pedagogickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci by se mohlo zařízení stát i fakultním
zařízením s vysokou mírou podpory, jak pro samotné klienty, tak pracovníky.
S pozdravem Ludíková.“
Ing. Jílek: Mám pouze technickou poznámku. Nejde o ojedinělý případ, kdy
se předkladatel odvolává, že má něco na stole. My jako zastupitelé máme právo,
abychom dostali veškeré materiály. Buď to máme mít v materiálech, nebo to má
přinést pan náměstek. Já bych prosil pana hejtmana, abychom neřešili věci tímto
způsobem.
Ing. Rozbořil – děkuji za připomínku, materiály máte k dispozici už hodně dlouho,
takže pokud vám nebylo něco jasné, mohli jste si je samozřejmě vyžádat.
Na vyžádání případně vyhlásím 5minutovou přestávku. Všechna vyjádření a dotazy,
které paní magistra a kolegové vznesli, však byly relevantně zodpovězeny včetně
prezentace. Všechno podstatné bylo řečeno a za sebe musím říct, že proces
racionalizace není vyvolán snahou politické reprezentace, ani auditu, ale vychází
ze skutečnosti, že musíme opustit budovu školy na Svatém Kopečku. V Hejčíně
je postavena velká škola, která není bohužel naplněna a počet slabozrakých ubývá,
to jsou pragmatické argumenty.
Ing. Mgr. Kučera, MPA, MBA: Jsem spokojený, jak se tato situace řeší. Obdrželi
jsme email, který ve mně vzbudil jisté pochybnosti. Na klubu jsme tuto otázku
probírali a myslím si, že moje pochyby byly odstraněny právě tím, jakým způsobem
Ing. Švec odpověděl a hlavně prezentací Mgr. Gajdůška. Dle mého názoru byla
důvodová zpráva zpracovaná dobře a správně, jen byla vznesena pochybnost a chtěl
jsem ji buď potvrdit, nebo vyvrátit.
RNDr. Kosatík: Zeptal se, zda dětí se zrakovým postižením skutečně ubývá tak, jak
vyplynulo z prezentace, nebo je to tím, že škola nefungovala úplně, jak by měla,
a rodiče museli vozit děti do jiné školy.
Ing. Rozbořil: Jsou to dva aspekty, hlavním je integrace žáků do škol. Současným
trendem je integrovat děti s postižením do základních škol za pomoci asistentů.
Diskutovali jsme o tom velice pečlivě. Tento problém není jen u slabozrakých, ale
i u jiných hendikepovaných, kdy trend integrace je docela značný a velký.
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Mgr. Záleská: Zajímala jsem se o tuto situaci a vím, že dětí se zrakovým postižením
ubývá a přibývá dětí s kombinovanými vadami, které se do těchto škol potom
dostávají.
Moje námitky jsou spíše zaměřeny na budoucí vedení školy, popřípadě
na nástupnickou organizaci. Dále nebyla zodpovězena řada jiných dotazů, třeba
z hlediska kapacitních, důvodová zpráva toto neobsahuje. Jsou popsány školy
z hlediska funkce, ale fungování školy po sloučení? Nemohu tento materiál podpořit.
Ing. Rozbořil: Samozřejmě na to má každý zastupitel právo. Všechny otázky byly
zodpovězeny. Navrhuji, abychom si udělali po novém roce návštěvu tohoto zařízení.
Proces sloučení neznamená, že nebudeme věc dále sledovat. Materiál doporučuji
k podpoře a navrhuji, aby odbor školství , mládeže a tělovýchovy zorganizoval
případnou návštěvu školy. Vyzval zastupitele k hlasování.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/26/2014
Přítomno 51, pro 41, proti 2, zdržel se 5, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

14.

Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec: Administrativní úkon, kterým se mění názvy
a mění se doplňkové činnosti. Materiál obsahuje celkem 12 příloh. Požádal o změnu na straně 42 –
Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc, U Hradiska 4, kdy bylo v poslední větě uvedeno, že
tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstva Olomouckého kraje s účinností od
12. 12. 2014. Navrhujeme změnit termín účinnosti od 1. 1. 2015. Změna termínu je v návaznosti
na zřízení Evropského domu v této budově.

Ing.Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.

Mgr. Záleská: Ráda podpoří všechny záležitosti materiálu, pouze zřizovací listinu, která vyplývá z bodu
13, nepodpoří. Podala návrh na změnu usnesení a žádá hlasovat samostatně o Příloze č. 7.

Ing. Rozbořil: Dávám hlasovat o návrhu na samostatné hlasování k Příloze č. 7.
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Hlasování o možnosti hlasovat o Příloze č. 7 samostatně:
Přítomno 51, pro 30, proti 4, zdrželi se 12, nehlasovali 5

Návrh byl přijat. O Příloze č. 7 bude hlasováno samostatně.

Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k hlasování o zachování Přílohy č. 7 v předloženém materiálu.
Přítomno 51, pro 37, proti 6, zdrželi se 6, nehlasovali 2

Návrh byl přijat. Příloha č. 7 zůstává součástí materiálu.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k hlasování o bodu č. 14 jako celku.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/27/2014
Přítomno 51, pro 46, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

15.
Poskytnutí dotace na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v Olomouckém kraji

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec: OK požádal o podporu v rámci environmentálního vzdělávání a získal
celkovou částku 143 tis. Kč. Navrhujeme rozdělení této částky mezi 4 subjekty, které jsou uvedeny
v důvodové zprávě. Jedná se o Muzeum Komenského v Přerově, Sluňákov – centrum ekologických
aktivit města Olomouce, o.p.s., Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Doris Šumperk a spolek ČSOP – RS IRIS Prostějov.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
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Prof. Šarapatka: Apeloval na náměstka hejtmana Ing. Švece a na odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, aby se při komunikaci se řediteli škol dále zabývali odměňováním koordinátorů
environmentální výchovy. Jde spíš o apel, aby se tím někdo zabýval.

Ing. Švec: Je na ředitelích škol, jakým způsobem budou nakládat s nárokovými
a nenárokovými složkami platu a tím zohledňovat mzdy koordinátorů environmentální výchovy. Každá
škola dostává tzv. přímé náklady, které jsou určeny na platy učitelů.

Ing. Rozbořil: Vnímá technickou poznámku prof. Šarapatky.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/28/2014
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

16.

Dar Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava

Úvodní
slovo
přednesl
Ing.
Rozbořil.
Vyzval
zastupitele
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/29/2014
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.
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k

dotazům.

17.

Poskytnutí dotace spolku Historické kočáry „MYLORD“

Úvodní
slovo
přednesl
Ing.
Rozbořil.
Vyzval
zastupitele
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

k

dotazům.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/30/2014
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

18.

Navýšení dotace Sdružení přátel folkloru Severní Hané

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Sdružení přátel folkloru Severní Hané Postřelmova dělá každý rok
mezinárodní folklorní festival, který má nejvyšší hodnocení mezi folklorními festivaly. My jsme jim na
rok
2014
snížili
dotaci
o 100 tis. Kč a tímto dodatkem jim 100 tis. Kč vracíme.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.

Mgr. Slavotínek: Náš klub podporuje schválení tohoto bodu, jedná se o naše
zvykosloví a tradice. V minulých týdnech došlo k mírnému zemětřesení ve Folklorním
sdružení České republiky, a to pravděpodobně vlivem špatného managementu.
Závěrem svého vystoupení doporučil pozitivní přístup k budoucí žádosti Sdružení
přátel folkloru Severní Hané ve významných projektech v roce 2015.
Ing. Rozbořil: Souhlasí se stanoviskem pana Mgr. Slavotínka. Po obdržení podnětů
se tím budeme zabývat. Vyzval k hlasování o bodu 18.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/31/2014
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
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19.

Dodatek ke zřizovací listině Vědecké knihovny v Olomouci

Úvodní
slovo
přednesl
Ing.
Rozbořil.
Vyzval
zastupitele
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

k

dotazům.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/32/2014
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

Ing. Rozbořil předal řízení ZOK PhDr. Mačákovi, MBA, v 12.16 hodin.

20.
Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje pro období 2015 – 2020

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: V červnu roku 2013 ZOK schválilo pravidla
pro poskytování příspěvku na hospodaření v lesích na území kraje pro období
2014–2020 s účinností od 1. 1. letošního roku. Tato pravidla je nyní nutno přizpůsobit
novým předpisům, poskytování veřejné podpory, které zveřejnila Evropská komise
v úředním věstníku Evropské unie. Nové předpisy vstoupily v platnost 1. 7. 2014
a budou platit do 31. 12. 2020. Podle těchto nových pokynů, musí být novým
předpisům přizpůsobeny již stávající poskytované podpory. V případě podpor
notifikovaných podle pokynů je nutno přizpůsobit je novým podmínkám nejpozději
do 30. června 2015. Z důvodů zachování jisté kontinuity poskytování příspěvku
na hospodaření v lesích a nutnosti seznámit žadatele o podporu s novými
podmínkami jejího poskytování, je nezbytné přizpůsobit i naše pravidla poskytování
dotací. Pokud jde o parametry tohoto dotačního titulu, tak stejně jako ve stávajících
pravidlech navrhujeme pro období 2015–2020 zachovat maximální výši 500 tis. Kč
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celkového součtu finančních projektů pro jednoho žadatele v rámci jednoho
kalendářního roku. Předkládaný návrh pravidel pro období 2015–2020 vychází
ze zkušeností získaných při poskytování dotačního titulu v průběhu letošního roku
a dále z podnětu potenciálních žadatelů.
PhDr. Mačák, MBA vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/33/2014
Přítomno 52, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

21.

Poskytnutí dotace obci Daskabát

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: Olomoucký kraj obdržel 10. 9. 2014 žádost
obce Daskabát o další pomoc při financování realizace kanalizace a čistírny
odpadních vod obce Daskabát. Obec požadovala dotaci ve výši 3 mil. Kč. Na tuto
investiční akci již obec Daskabát dostala podporu v rámci našich příspěvků
na rekonstrukci vodovodů a kanalizací, a to ve výši 2 mil. Kč. Navrhujeme z části
vyhovět požadavku obce Daskabát a z rezervy Olomouckého kraje dotaci navýšit
o další 2 mil. Kč. Obec Daskabát sousedí s vojenským újezdem Libavá, přičemž ZOK
v minulosti deklarovalo pomoc obcím, které sousedí s vojenskými újezdy jako
kompenzaci negativních vlivů, které z tohoto vyplývají.
PhDr. Mačák, MBA vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/34/2014
Přítomno 52, pro 47 proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.
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Mgr. Kubjátová: Poprosila o změnu pořadí projednávaných bodů, a to tak, že pořadí bodů bude 24,
23,
22.
Důvodem
je
návaznost
bodu
22
a
23
na
bod
24 – Racionalizace vybraných příspěvkových organizací v sociální oblasti.

PhDr. Mačák, MBA: Souhlasil s touto změnou.

24.

Racionalizace vybraných příspěvkových organizací v sociální oblasti

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová: Materiál se týká sloučení 6 vybraných příspěvkových
organizací v sociální oblasti do 3 příspěvkových organizací, a to:

1) Centrum sociálních služeb v Prostějově a Sociální služby
se o domov důchodců a pečovatelskou službu s denním stacionářem.

Prostějov.

Jedná

2) Domov důchodců Šumperk a Sociální
o chráněné bydlení a pečovatelskou službu.

kde

jedná

služby

Šumperk,

se

3) Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, který se slučuje s Duhou – centrum
sociálních služeb Vikýřovice, okres Šumperk. Vincentinum Šternberk nově provozuje v rámci
transformace dvě vilky s chráněným bydlením v obci Šumperk a Duha Vikýřovice má v dlouhé
době nenaplněnou kapacitu. Předpokládáme, že naše budova bude zpřístupněna i
obyvatelům chráněného bydlení, kteří se po transformaci přestěhovali.
Součástí materiálu je i odvolání všech 6 dotčených ředitelů k 31. 12. 2014 s tím, že je vypsáno
výběrové řízení. Zastupující ředitelé sloučených organizací jsou vybráni na dobu konání nových
výběrových řízení. Součástí materiálu jsou upravené zřizovací listiny, kde je dotčen majetek nově
vzniklých organizací a vše, co se převádí z organizace do nástupnické organizace.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.

Mgr. Slavotínek: Jeho dotaz směřoval k tomu, že zatím nikde nezaznamenal žádná konkrétní čísla,
která by označila úsporu provozních nákladů, vzniklou fúzí těchto organizací.
Z tohoto důvodu, protože je náš klub dlouhodobě skeptický vůči většině těchto fúzí, je
nepodporujeme až na čestné výjimky, kdy se jedná o organizační opatření, které je smysluplné.
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Hovořil o vlastní zkušenosti slučování, kdy fúze v závěru žádnou úsporu nepřinesla. Pokud nebude
k dispozici analýza, která bude vypočítávat, jakou konkrétní úsporu neinvestičních nákladů fúze
přinese, tak tento záměr nepodpoříme.

RNDr. Rašková: Hovořila za město Prostějov, které s reorganizací jednoznačně souhlasí, protože
služby
zůstanou
pro
klienty
zachovány
v plném
rozsahu.
Jedná
se o úsporu minimálně nákladů na jednoho ředitele.
Jsem přesvědčená, že i další úspory byly s městem projednané a jednoznačně souhlasíme.

Ing. Rozbořil: Jedná se rovněž o systémová opatření v rámci auditu. Nadále chceme úspory zevnitř
realizovat, např. centrálními nákupy a systémovým chodem příspěvkových organizací, kterých je 200.
Nyní do příspěvkových organizací plyne 1,5 mld. Kč a dalšími kroky vycházejícími z auditu budou
naplněny další úspory.

Ing. Jílek: Rozumí a je rád, že proběhne sloučení Domova důchodců Šumperk
a Sociálních služeb Šumperk. Nerozumí však spojení Duhy centra sociálních služeb Vikýřovice, denní a
týdenní stacionář a Vincentina Šternberk, a to vzhledem k vzájemné vzdálenosti cca 50 km.

Mgr. Kubjátová: Upozorňuje, že v rámci transformace se jedná o chráněné bydlení ve dvou
zrekonstruovaných vilkách v Šumperku, které spadají pod Vincentinum Šternberk. Duha Vikýřovice je
dlouhodobě nenaplněná. Z tohoto důvodu se snažíme nějakým způsobem využít budovu v rámci
tohoto
slučování.
Je
možná
zavádějící,
že to bude spadat pod Šternberk, i když je to v Šumperku.

Ing. Jílek: Máme zařízení v obci Olšany. Část dětí se snažíme dostat do chráněného bydlení a
některým se to daří, ale přece jen je ta vzdálenost kratší.

Mgr. Kubjátová: Vincentinum má budovy přímo v Šumperku, což je k Vikýřovicím blíž než Olšany a
navíc s transformací mají zkušenosti.

Mgr. Slavotínek: Domníváme se, že společné nákupy a případně ušetření jednoho ředitelského platu
ještě nejsou důvodem k fúzím. Protože společné nákupy je možné realizovat i mezi stávajícím
právními subjekty společně. Tento záměr měl i OK pro své příspěvkové organizace. Obce běžně
organizují společné nákupy energií, jiných komodit a přitom je neslučují do jednoho celku. Navíc u
organizací, které slučujeme napříč krajem je velmi pochybné, jestli ušetříme alespoň ten plat ředitele
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zaniklé organizace, protože stejně tam bude muset zůstat středně řídící pracovník. Úspora bude spíš
v rozdílu třídy, platového zařazení, tarifní složky. A to jsou důvody, proč zatím nevidíme jednoznačně
pozitivní důvod podpořit tato slučování.

Ing. Rozbořil: Máme 200 příspěvkových organizací, které soutěžily v různém čase. Při rozjíždění
centrálních nákupů je velkým problémem sladit časovou působnost smlouvy, kterou si organizace
uzavíraly. Do budoucna se jedná o narovnání procesů, které budou dále následovat.

Mgr. Kubjátová: Nedochází
o technické sloučení.

k

rušení

služeb

či

lůžkové

kapacity

apod.,

jde

Bc. Urbánek, DiS.: Transformací Vincentina se působnost nerozšířila pouze
do Šumperka, ale v nejbližší době i do Uničova a bude se dále rozšiřovat. Může
se stát, že v budoucnu budou problémy i v jiných případech. Působnost Vincentina se začíná
rozšiřovat do celého kraje.

Mgr. Kubjátová: To byla podmínka ministerské dotace.

Ing. Jílek: Zařízení v Olšanech má s obcí připravený projekt na chráněné bydlení. Chtěl by se domluvit
na schůzce s paní náměstkyni ohledně projektu. Lidí, kteří jsou schopni využít chráněné bydlení, je
více, i s ohledem na finance.

Mgr. Kubjátová: Děkuje za připomínku. Ví o tom a je v kontaktu s paní ředitelkou.
V současné době se čeká na evropské výzvy 2015+, kde by měly být alokované finanční částky na další
transformace. Budeme na tom pracovat.

V průběhu diskuze k bodu 24 Ing. Rozbořil převzal řízení zasedání ZOK.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/37/2014
Přítomno 52, pro 45, proti 2, zdržel se 3, nehlasovali 2
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Návrh byl přijat.

23.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v sociální oblasti

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová: Pouze technický materiál. Změna zřizovací listiny u Domova
důchodců
v Hrubé
Vodě,
kde
se
přidává
nová
služba
Domov
se zvláštním režimem.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/36/2014
Přítomno 52, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

22.
Pověření příspěvkových organizací Olomouckého kraje v sociální oblasti
poskytováním služby obecného hospodářského zájmu

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová: Jedná se o pověření příspěvkových
organizací v sociální oblasti pro služby obecně hospodářského zájmu na celý
kalendářní rok. Žádá o úpravu důvodové zprávy u Přílohy č. 2 na straně 5,
na posledním řádku, u Domova důchodců Hrubá Voda vypadl paragraf 50. Celé
znění po úpravě bude – „Poskytování sociálních služeb vymezených v § 35, 49, 50
zákona o sociálních službách“.
Ing. Rozbořil: Jedná se pouze o technickou úpravu.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Změna v Příloze č. 2:


V kontextu úprav v důvodové zprávě je opraven text na str. 5, poslední řádek: Poskytování
sociálních
služeb
vymezených
v
§35,
a
49
a
50
zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. pověřuje příspěvkové organizace v sociální oblasti poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu dle důvodové zprávy, Přílohy č. 1 a upravené Přílohy č. 2 důvodové zprávy
3. ukládá podepsat pověření příspěvkových organizací v sociální oblasti poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu
O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/35/2014
Přítomno 52, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

25.

Pověření zdravotnických organizací službou obecného hospodářského zájmu

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

36

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/38/2014
Přítomno 52, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

26.
Změna zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková
organizace

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer: Jedná se o změnu, respektive doplnění,
zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, který se na základě
rozhodnutí ZOK stal nástupnickou organizací 2 odborných ústavů v Pasece
a v Moravském Berouně. Do zřizovací listiny je nutné začlenit obor fyzioterapie, který
bude provozován i v Pasece.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/39/2014
Přítomno 52, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

27.

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015

Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys, DiS.: Jedná se o granty na zlepšení podmínek
pro život na venkově. V loňském roce byl tento program podpořen částkou 12 mil.
Kč, v letošním roce je částka v rozpočtu navýšena na 17 mil. Kč. Komise doporučila
oproti loňskému roku v grantu navýšit počet obyvatel, tzn. u Oblasti podpory (OP)
číslo 1, číslo 2 bylo v loňském roku 600 obyvatel. Nyní je navrženo do OP 1 zvýšení
na 1000 obyvatel a OP 2 zvýšení na 2000 obyvatel.
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Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/40/2014
Přítomno 52, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

28.
Projekt „Podpora rozvoje kraje“ předkládaný do 56. výzvy Regionálního operačního
programu Střední Morava – oblast podpory 4.2 Absorpční kapacita

Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys, DiS.: Jedná se o prodloužení termínů dle důvodové zprávy v rámci
prioritní osy 4 Technická pomoc. V listopadu letošního roku Úřad Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava vyhlásil dotační titul – vzhledem ke společnému regionálnímu úřadu pro oba kraje
Zlínský a Olomoucký kraj. Realizace projektu končí 30. 6. 2015, tzn., jedná se o prodloužení termínu
realizací nového projektu od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. Jednotlivé aktivity jsou přílohou tabulky č. 1.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/41/2014
Přítomno 52, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

29.
Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory
v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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Úvodní slovo přednesl Ing. Švec: Upozorňuje, že tento materiál je předkládán
pravidelně ZOK. Na základě monitorovacích zpráv bylo zjištěno pochybení
u příjemců dotace celkem u 8 příspěvkových organizací zřizovaných OK
a u 4 ostatních příjemců bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. O této situaci byli
příjemci informování a požádali o prominutí penále a prominutí odvodů. Základní
informace jsou uvedeny na straně 3 a 4 a další informace jsou uvedeny na straně 9.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/42/2014
Přítomno 52, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

30.
Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke
schválení financování

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Materiál upřesňuje počet žádostí, které byly
schváleny. Tzn., z celkového počtu 17 podaných projektových žádostí, bylo
12 schváleno a 3 projekty byly zamítnuty, 2 projekty jsou v zásobníku projektů
Státního fondu životního prostředí. Schválené projekty jsou uvedeny v příloze na
straně 2.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/43/2014
Přítomno 52, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.

31.
Přistoupení Olomouckého kraje do zájmového sdružení právnických osob „Evropská
kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Olomoucký a Zlínský kraj, chtějí realizovat aktivity v rámci
Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. ROK 11. 9. 2012 schválila Deklaraci o vzájemné
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spolupráci na tomto projektu. Důležité je, že podpisem této žádosti o přistoupení nevzniknou
Olomouckému kraji žádné finanční závazky v roce letošním a následném. V roce 2016 budou (viz
Příloha č. 5) placeny členské příspěvky.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.

RNDr. Šnevajs: Vyjádřil podporu této aktivitě, nejen za sebe, ale i za statutární
město Olomouc. Doporučuje, aby v průběhu ledna bylo svoláno širší jednání města,
arcibiskupství a kraje, za účelem zahrnutí této aktivity do plánů nebo koncepčních
materiálů rozvoje cestovního ruchu.
Ing. Marek: Materiál byl projednán na listopadovém jednání Výboru pro rozvoj
cestovního ruchu ZOK. Doporučili jsme přistoupení k tomuto sdružení, ale současně
požádali zástupce sdružení, paní ředitelku, o doplnění základních informací o dalších
aktivitách souvisejících s touto stezkou.
Ing. Rozbořil: Souhlasí se stanovisky obou zastupitelů. Začátkem roku v této věci
postoupíme dál.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/44/2014
Přítomno 52, pro 49, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

32.

Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Máme celkem 11 kandidátů. S návrhem souhlasí paní
předsedkyně soudu. Jména přísedících po souhlasném vyjádření k tomuto materiálu jsou uvedena na
straně 2.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/45/2014
Přítomno 52, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

33.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní
slovo
přednesl
Ing.
Rozbořil.
Vyzval
zastupitele
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

k

dotazům.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/46/2014
Přítomno 52, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

33.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK

Úvodní
slovo
přednesl
Ing.
Rozbořil.
Vyzval
zastupitele
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

k

dotazům.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/47/2014
Přítomno 52, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

34.
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Personální záležitosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Dle materiálů dochází ke změně v Kontrolním výboru ZOK. Za
pana
Martina
Vybírala,
MBA,
je
klubem
ODS
nominován
PhDr. Petr Sokol.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/48/2014
Přítomno 52, pro 49, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

35.
Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014 – III. etapa

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Jedná se o 3. etapu dotací. Na straně 1 máte první dvě tranše.
Tato tranše se týká částky 406 tis. Kč, celkem bude rozděleno v roce 2014 6 mil. 928 tis. Kč. Dotace
jsou určeny na výdaje na odbornou přípravu, na uskutečněné zásahy jednotek na výzvu územně
příslušného
operačního
a informačního střediska a na věcné vybavení neinvestiční povahy. Přílohou jsou uvedeny názvy sborů
dobrovolných hasičů (SDH), které dotaci dostanou a výše dotace.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/49/2014
Přítomno 52, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

Z jednání se omluvil v 12:55 hod. Ing. Jurečka.
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36.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na odstranění následků
mimořádné události v obci Lipová (okres Prostějov) – sesuv půdy

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Vlivem přívalovým dešťů došlo k sesuvu půdy v obci Lipová
v okrese Prostějov. Na začátku roku jsme měli v rezervě krizového řízení 6 mil. Kč. Navrhovaných 300
tis. Kč použijeme na dílčí příspěvek na sanaci tohoto sesuvu. V důvodové zprávě a na straně 2
v tabulce si můžete přehledně zjistit, na co byly finance alokovány. V dalším roce nepůjdou peníze
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, protože mají svůj fond ve výši 2 mil. Kč. Předložený materiál
uvolňuje 300 tis. Kč na sanaci sesuvu v obci Lipová.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/50/2014
Přítomno 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

37.
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na
rok 2015

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Částka 5 mil. Kč zůstává zachována, tak jako v minulém roce.
Rada navrhuje zachovat spoluúčast obce ve výši minimálně 60 %, současně navrhuje zachovat max.
výši příspěvku do 300 tis. Kč. Dotaci je možno kombinovat s dotací z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR,
tzn. ze státních prostředků. Byl doplněn návrh zařadit do přehledu návrhů pouze příspěvky, jejichž
výše přesahují částku 5 tis. Kč. Jedná se o technickou záležitost, abychom se nezabývali malými
částkami, které jsou administrativně náročné a stojí víc, než poskytnutá dotace.
A nově zde také požadavek o podání samostatné žádosti na každou jednotku SDH zvlášť v případě,
kdy má obec zřízeno více jednotek SDH a žádá na ně o příspěvek.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/51/2014
Přítomno 51 pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0
Návrh byl přijat.

38.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje městu Šternberk na
zabezpečení výjezdu požárních vozidel

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil: Žádá o uvolnění částky z rezervy krizového řízení, kde je nyní
částka 400 tis. Kč. Tato částka spadne do rezervy a příští rok bude použita. Tabulka je doplněná o
částku 150 tis. Kč, a to s ohledem na žádost místostarosty města Šternberka, který zaslal požadavek na
uvolnění finančního příspěvku ve výši 150 tis. Kč na pořízení bezdrátového signalizačního zařízení pro
zabezpečení výjezdu vozidel Hasičského záchranného sboru OK.

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/52/2014
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

39.

Různé - Průběžná informace o sjednocení dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji

PhDr. Mačák, MBA přednesl slovo k předložené písemné informaci v rámci bodu 8.

Různé
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Ing. Tesařík: Dnes byl v poslanecké sněmovně schválen návrh zákona, kterým
se mění hranice vojenských újezdů. Na území Olomouckého kraje se jedná o dva
vojenské újezdy, a to Březina v okrese Prostějov a Libavá v okrese Olomouc.
Problematika přináší nové změny, a to vznik nových obcí s vlastní samosprávou
na území, které v současnosti spravuje armáda. Jsou to obce Libavá, Kozlov,
Luboměř pod Strážnou. Souvisí i s převodem dosavadního majetku armády
do vlastnictví obcí, v některých případech do vlastnictví krajů. Odhad majetku,
převáděného do majetku OK, by si měl vyžádat odhadované investice až 800 mil. Kč.
Jedná se především o komunikace. Považuji za správné zastupitele informovat
o tom, že se společně s panem hejtmanem snažíme, aby byl dopad tohoto zákona
pro OK pozitivní a převáděné investice, převáděný majetek Armády České republiky,
byl v co nejlepší kondici a nemuseli jsme následně vynakládat z rozpočtu OK
finanční prostředky do jeho údržby.
Ing. Rozbořil: Záležitost potvrzuje. Racionalizace újezdů byla o rok odložena tzn.,
od 1. 1. 2016. Jedná se hlavně o silnice druhé a třetí třídy, které nepřebereme, pokud
nebudou uvedeny do stavu příslušných kategorií. Poukazuje na další problémy
související se zaměstnaností, převody majetku občanům, školy apod. Dle názoru
hejtmana je tento záměr pro občany bydlící v této lokalitě pozitivní. V roce 2015 je
to jedno ze zásadních témat. Poslanecká iniciativa je napříč politickými kluby.
Mgr. Zemánek: Žádá o změnu v hlasování v materiálu – v bodu 5.4 se zdržel
hlasování.
Ing. Rozbořil: změna hlasování u bodu 5. 4 bude uvedena v zápise. Pan
Mgr. Zemánek - Zdržel se hlasování.
B. Kolečkářová: Vznesla dotaz k informaci o možném zrušení finančních přezkumů
obcí a měst.
Ing. Niče, vedoucí kanceláře ředitele: Informuje o aktuálnosti tématu. Připravuje se
zásadní změna z hlediska zákona o finanční kontrole. Nyní probíhají jednání na
úrovni ředitelů krajských úřadů a na úrovni asociace krajů. Znamená to, že by došlo
ke zrušení přezkumu obcí, s tím, že by kontrola přešla do kompetence obcí. Účinnost
se zvažuje cca od 1. 1. 2016. Diskuze se vedou zejména o podobě zákona. Byla
vytvořena pracovní skupina napříč úřadem, která se této problematice věnuje a dává
relevantní připomínky. Z hlediska ustanovení navrženého zákona by mohlo dojít
k omezení přísunu státních příspěvků, dotací do krajů a příjemce znevýhodnit.
Ing. Tesařík: Vyjádřil žádost o obdržení výstupů z vytvořené pracovní skupiny, aby
mohl materiály dále využít v senátu.
Ing. Horák: Děkuje za obdržený kalendář odboru životního prostředí.
Mgr. Rašťák: Vzhledem ke své nepřítomnosti dodal informace k vývoji příspěvkové
organizace Archeologické centrum Olomouc. Byla ustanovena pracovní skupina,
která se zabývala všemi variantami a rada schválila zachování stávající stavu, tzn.,
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Archeologické centrum Olomouc zůstane příspěvkovou organizací a nebude
se slučovat s Vlastivědným muzeem Olomouc.
Ing. Marek: Jménem svým i jménem klubu zastupitelů přeje šťastné a veselé
Vánoce a hodně úspěchů v roce 2015.
Ing. Rozbořil: Závěrem hejtman poděkoval za racionální a konstruktivní přístup při
všech jednáních zastupitelstva, za schválení rozpočtu všemi přítomnými zastupiteli.
Poděkoval všem, kteří se účastnili akce Punč s hejtmanem, a informoval, že touto
akcí bylo vybráno 62 tis. Kč, které následně rozdělí mezi domovy důchodců. Část,
cca 12 tis. Kč, byla již darována Domovu důchodců v Jeseníku. Seniorům z tohoto
domova důchodců byl na jejich přání zakoupen gramofon. Dále osobně zastupitele
pozval na Adventní koncert, který se koná 19. 12. 2014. Sdělil zastupitelům
informace o dárcích obsahujících regionální potraviny, které obdrželi s tím, že Rada
Olomouckého kraje podporuje výrobce regionálních potravin.
Ing. Rozbořil ukončil 13. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 13:15 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného
dne
12.
12.
2014“
a
přehled
jmenovitého
hlasování
o jednotlivých usneseních.

V Olomouci dne: 22. 12. 2014
Zapsala: Mgr. Zuzana Trnková

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

Ověřovatelé zápisu:
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…………………………………….. .

……………………………………….

Josef Švec

Mgr. Radek Brázda

člen zastupitelstva

…………………………………….. .
Ing. Pavel Horák
člen zastupitelstva

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

……………………………………….
Ing. Mgr. Kučera, MPA, MBA
člen zastupitelstva

