Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 25. září 2015
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 25. 9. 2015
v 10:10 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 53 členů zastupitelstva kraje,
2 členové byli nepřítomni.
Z účasti na zasedání byli omluveni: PaedDr. Karel Crhonek a Ivana Dvořáková.
Zahájení zasedání se neúčastnil Mgr. Jaroslav Fidrmuc (příchod 11:20).
V průběhu ZOK zasedání předčasně opustili: Mgr. Radovan Rašťák (odchod 10:20),
Mgr. Ivo Slavotínek (odchod 11:20).
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje (OK) Ing. Jiří Rozbořil.
V bodech 15 a 16 řídil zasedání 1. náměstek hejtmana MUDr. Michael Fischer.
1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Rozbořil: Na úvod připomínám, že dle platného jednacího řádu je z každého
zasedání zastupitelstva pořizován zvukový záznam. Pro vystupující z řad veřejnosti
chci uvést, 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. Nyní požádám všechny zastupitele o přihlášení se čipy, pokud tak již sami
neučinili. Dle prezenční listiny je dnešnímu jednání přítomno 53 členů zastupitelstva
z 55. Nepřítomni jsou dva zastupitelé. Pro přesnou informaci o počtu přítomných zde
v sále provedeme prezenci pomocí hlasovacího systému – cvičným hlasováním.
V tuto chvíli je 38 pro, 1 je proti a 6 se zdrželo, 4 nehlasovali, 4 nepřítomni. Pro
úplnost připomínám, že členové zastupitelstva se mohou hlásit o slovo v průběhu
zasedání pomocí hlasovacího zařízení a v případě poruchy zvednutím ruky. Ke slovu
je možné přihlásit se do ukončení diskuze.
Ing. Rozbořil zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Mgr. Vendulu
Staškovou a osobu zodpovědnou za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení
Mgr. Zuzanu Dosedlovou, která je rovněž hlavním skrutátorem. Důležitou
poznámkou je, že hlasovat můžete vždy až po zaznění gongu.
Informoval členy zastupitelstva o tom, že obdržel dne 15. 9. 2015 písemné oznámení
1. náměstka PhDr. Aloise Mačáka, MBA, o odstoupení z funkce člena Zastupitelstva
Olomouckého kraje (ZOK). Více k tomuto bude v bodu 1.1. Ze zákona nastoupil na
uvolněné místo zastupitele od 16. 9. 2015 náhradník Ing. Augustín Bitara. Aby se
mohl ujmout svých práv, musí složit na začátku zastupitelstva slib. Požádal
Ing. Bitaru aby přistoupil k mikrofonu a krátce se členům zastupitelstva představil.

Ing. Bitara: Krátce k zastupitelům pohovořil o osobním i profesním životě a požádal
zastupitele o tolerantnost vůči jeho mluvě ve slovenském jazyce.
Ing. Rozbořil: Požádal o přečtení slibu člena zastupitelstva.
Po přečtení slibu a slovem „slibuji“ splnil nový člen ZOK povinnost uloženou
zákonem. Ing. Bitara slib podepsal.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
- ČSSD
RNDr. Alena Rašková
- KSČM
Ing. Miroslav Marek
- Koalice pro OK
RNDr. Ladislav Šnevajs
- ODS
Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA
- TOP 09 a STAN
Blanka Kolečkářová
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
- ČSSD
Bc. Pavel Šoltys, DiS.
- KSČM
Miroslava Vlčková
- Koalice pro OK
Ing. Pavel Horák
- ODS
Ing. Stanislav Orság
- TOP 09 a STAN
Ing. Adolf Jílek
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 6. 2015 nebyly
vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva Olomouckého
kraje se tedy zápis považuje za schválený.
K dotazům členů zastupitelstva vzneseným na posledním zasedání dne 26. 6. 2015
K bodu 12 - Dotace Olomouckého kraje na realizaci koncertů k významným
příležitostem
Ing. Tesařík požádal Mgr. Rašťáka, náměstka hejtmana, aby byli zastupitelé včas
pozváni na slavnostní koncerty ke státnímu svátku 28. října.
Rozeslání pozvánek zastupitelům OK na slavnostní koncerty zajistí přímo
pořadatelé těchto koncertů, to je Statutární město Prostějov (na koncert
dne 23. 10. 2015), Statutární město Přerov (26. 10. 2015), Město Šumperk
(22. 10. 2015) a Město Jeseník (24. 10. 2015). Žádost o zaslání těchto pozvánek
byla předmětem dopisu náměstka Mgr. Radovana Rašťáka, odeslaného
primátorům a starostům uvedených měst.
K bodu 33 - Smlouva o uzavření partnerství mezi Olomouckým krajem a provincií
Yunnan
Ing. Tesařík požádal, aby na příštím zasedání ZOK byli zastupitelé informováni
o setkání s delegací provincie Yunnan dne 26. 6. 2015, a aby byly průběžně
podávány informace o plnění podepsané smlouvy.
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Informace k setkání s delegací provincie Yunnan jsou předloženy na stůl.
Ing. Rozbořil připomněl, že návrhy na úpravy, změny a doplnění usnesení,
navrženého v materiálu pro jednání zastupitelstva, předloženého zastupitelstvu dle
článku 7 odst. 4 jednacího řádu, se předkládají předsedajícímu písemně – na
formuláři, který je připraven na vašich stolech.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Podkladové materiály Vám byly zaslány
dne 9. 9. 2015. V elektronické podobě byly podkladové materiály k dispozici
v aplikaci Předlohy od 7. 9. 2015. Na webu Olomouckého kraje (OK) byly materiály
zveřejněny dne 15. 9. 2015. Body projednané na schůzi Rady Olomouckého kraje
(ROK) 17. 9. 2015 jsou předkládány na stůl. Tyto materiály Vám byly v předstihu
zaslány emailem 18. 9. 2015. Na svých stolech máte aktualizovaný program, již
avizovaný bod 1.1, který dnes projednala ROK, Přílohu č. 7 k bodu 3, bod 41.1, který
také dnes projednala ROK, Informace k delegaci z Yunnanu a písemné podklady do
bodu Různé, kde bude náměstek Fischer informovat o dalším vývoji zajištění akutní
lůžkové péče na Jesenicku. K tomuto bodu je avizována i účast ředitele Jesenické
nemocnice pana Ing. Jedličky.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu

1.1.

zasedání
Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje, stanovení počtu
uvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a změna ve svěření úkolů

členům Rady Olomouckého kraje - materiál bude předložen na stůl
2.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny
4.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny – DODATEK 4.2.

materiál bude předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – účelové dotace ze státního rozpočtu

obcím Olomouckého kraje
4.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – splátka revolvingového úvěru
4.3.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - čerpání revolvingového úvěru na
4.4.

předfinancování investičních akcí
Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – plnění rozpočtu k 31. 8. 2015 - materiál

5.

bude předložen na stůl
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci „Záchytné parkoviště

6.1.
6.2.

Čechy pod Kosířem“
Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
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6.3. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
6.3.1. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK 6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

materiál bude předložen na stůl
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – majetkoprávní příprava investiční akce „Silnice

7.
8.

II/366 Prostějov - přeložka silnice“
Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Dotace Olomouckého kraje na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v

9.
10.
11.

roce 2015
Poskytnutí dotace „Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu“
Navýšení dotace PhDr. Miloslavu Čermákovi, CSc.
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – Moravská

12.

hasičská jednota, hasičský sbor Týn nad Bečvou
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – HOST –

13.
14.

vydavatelství, s.r.o.
Poskytnutí dotací na hospodaření v lesích na území Olomoucké kraje
Poskytnutí dotací obcím na řešení mimořádné situace v oblasti

15.

vodohospodářské infrastruktury
Aktualizace č. 7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého

16.

kraje
Racionalizace vybraných příspěvkových organizací v sociální oblasti

17.
18.
19.

zřizovaných Olomouckým krajem
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji,

20.

Podprogram č. 1 – dofinancování
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2015 –

21.

vyhodnocení žádosti a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční
podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro

22.

konkurenceschopnost
Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost – dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového

23.

projektu
Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů

24.

předkládané ke schválení financování
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s.r.o. – nominace do

25.
26.

orgánů seskupení
Účast Olomouckého kraje v projektu ISEP
Schválení seznamu úspěšných žadatelů v oblastech podpory Programu RIS3
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Olomouckého kraje 2015
27.
Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015
27.1. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 – obec Lazníčky 28.
29.
30.

materiál bude předložen na stůl
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje – aktualizace
4. aktualizace Územně analytických podkladů Olomouckého kraje 2015
Žádost o úplné prominutí smluvních sankcí za pozdní dodávku v rámci

31.
32.
33.

projektu „Centrum odborného vzdělávání na SPŠ strojnická, Olomouc“
Partnerství Olomouckého kraje v projektu “Potraviny a zdraví“ - staženo
Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2015
Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotky sborů

dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje
33.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotku sboru dobrovolných
34.

hasičů – obec Uhřičice
Program účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek

sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje v roce 2015 – I. etapa
35.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
35.1. Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro
36.
37.

výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - materiál bude předložen na stůl
Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu
„Mapa zážitků Moravy a Slezska“ mezi kraji Jihomoravským,

38.

Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Římskokatolické

39.

farnosti Staré Město pod Sněžníkem - materiál bude předložen na stůl
Projekty předkládané do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko -

40.

materiál bude předložen na stůl
Poskytnutí dotace na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání,

41.

výchovy a osvěty 2015 - materiál bude předložen na stůl
Poskytnutí dotace z rezervy pro krizové řízení - materiál bude předložen na

stůl
41.1. Poskytnutí dotace z rezervy pro krizové řízení – město Staré Město - materiál
42.

bude předložen na stůl
Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2016 - materiál bude

43.
44.

předložen na stůl
Různé
Závěr

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/1/2015
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1
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Návrh byl přijat.

1.1. Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje, stanovení
počtu uvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a změna ve
svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Dne 15. 9. 2015 rezignoval
PhDr. Mačák, MBA, na všechny funkce v krajských, stranických i městských
orgánech. Ze zákona nastoupil na uvolněné místo člena zastupitelstva pan
Ing. Bitara. Vzhledem k tomu, že PhDr. Mačák, MBA, zastával post uvolněného
náměstka v rezortu dopravy a zároveň 1. náměstka hejtmana OK musí se také zvolit
jedenáctý člen ROK. Klub ČSSD navrhuje paní RNDr. Alenu Raškovou, která se
stane neuvolněnou členkou ROK. Prvním náměstkem je navržen MUDr. Michael
Fischer. Vzhledem k tomu, že je rok před volbami, bude rezort dopravy v dikci
hejtmana a změna proběhne v rozdělení kompetencí. Rezort vnějších vztahů
a cestovního ruchu převezme paní náměstkyně Kubjátová a evropské projekty pan
náměstek Šoltys.
Vyzval zastupitele k dotazům.
RNDr. Šnevajs: Požádal o doplnění informace. Podle zápisu z voleb se domníval, že
náhradníkem za PhDr. Mačáka, MBA, je Bc. Petřík.
Ing. Rozbořil: Poděkoval za připomínku. Bc. Petřík byl prvním náhradníkem, avšak
z důvodu jeho pracovní vytíženosti se role náhradníka vzdal. Ze zákona tímto
následuje druhý v pořadí, Ing. Bitara.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Tuto situaci projednávali v klubu, oceňují, že ROK
nastalou situaci rychle vyřešila, chyběla jim však celá řada informací. Domnívali se,
že k bodu budou svoláni předsedové klubů. Klub se v tomto bodu zdrží hlasování.
Ing. Rozbořil: Kluby svolávány nebyly. Tato věc je čistě v osobní rovině
PhDr. Mačáka a netýká se žádného střetu zájmů, korupčního jednání ani není
nikterak vázána na kraj. V případě zájmu může situaci objasnit detailněji. Bere na
vědomí, že se klub zdrží hlasování.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Nemyslel to ve vztahu k PhDr. Mačákovi, MBA, to je
jeho rozhodnutí. Klub zajímalo rozdělení kompetencí.
Ing. Rozbořil: Mezi koaličními stranami toto projednáno bylo.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/2/2015
Přítomno 51, pro 38, proti 0, zdrželo se 13, nehlasovalo 0
Návrh byl přijat.
Ing. Rozbořil požádal RNDr. Raškovou, aby se ujala místa u předsednického stolu,
poblahopřál ji ke zvolení a popřál hodně štěstí.

6

Mgr. Rašťák se omluvil z jednání, důvodem jsou oslavy 150. výročí od založení
Střední zemědělské školy v Přerově. Na této škole v minulosti dlouho působil a chtěl
by se jich taktéž zúčastnit. Materiály u kterých je předkladatelem okomentuje
Ing. Švec. V případě dotazů bude odpovídat PhDr. Garčic, vedoucí odboru kultury
a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOK).

2.

Kontrola plnění usnesení 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/17/3/2015
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3
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/17/4/2015
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

4.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Szukalská: Finanční výbor ZOK se sešel dne 22. 9. 2015, projednal
předkládané body 4.1 – 4.4 a doporučuje ke schválení ZOK všechny body dle
předložených návrhů usnesení.
Ing. Rozbořil: Poděkoval za informaci.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/5/2015
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

4.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové
DODATEK

změny –

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/6/2015
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4
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Návrh byl přijat.

4.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/7/2015
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

4.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – splátka revolvingového úvěru
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Tento materiál souvisí s následujícím bodem
4.3.2. Jedná se o revolvingový úvěr, který jsme začali čerpat na začátku roku při
výpadku daní, který byl zhruba ve výši 100 mil. Kč. V dnešní době jsme 50 mil. Kč
nad rozpočtované příjmy, tudíž úvěr začal být splácen a chceme jej splatit do konce
roku. Tento materiál pojednává o první splátce ve výši 3 876 425 Kč. Ke splacení
zbývá 11 340 tis. Kč. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/8/2015
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

4.3.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - čerpání revolvingového úvěru
na předfinancování investičních akcí
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/9/2015
Přítomno 51, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.

4.4.

Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – plnění rozpočtu k 31. 8. 2015

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/10/2015
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
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5.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci „Záchytné
parkoviště Čechy pod Kosířem“
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Aktivity v rámci našeho zámku v Čechách pod
Kosířem se rozvíjí, stejně tak aktivity v rámci muzea kočárů, muzea hasičů
a rozhledny na Kosíři. Místo začíná být turisticky velmi atraktivní. Parkoviště bude
hrazeno z výzvy ROP – fyzická revitalizace území. Tento projekt se bohužel nedostal
v první fázi do proplacení. S panem starostou bylo dohodnuto, že obec přispěje
2 000 tis. Kč, OK 6 200 tis. Kč, z toho částka 5 200 tis. Kč bude uplatněna z rozpočtu
OK na rok 2016. Parkoviště bude postaveno do konce roku, má odloženou platbu
a uvedených 5 200 tis. Kč bude dofinancováno v roce 2016. Následně bude
uzavřena smlouva mezi obcí Čechy pod Kosířem a naším zámkem v Čechách pod
Kosířem, a to o výběru parkovného. Parkovné bude po odečtení nákladů na čištění,
sečení trávy atd. rozděleno poměrem vložených investic. Smlouva bude uzavřena se
zámkem z toho důvodu, aby šly finanční prostředky na provoz zámku, který začne
fungovat od dubna příštího roku v rámci expozice věnované rodu Silva-Tarouca.
Bude tam již personál, provozní výdaje a prostředky budou sloužit k tomu, abychom
náklady sanovali. Vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Záleszká: Ano, toto je velmi atraktivní lokalita v rámci cestovního ruchu a jeho
podpora je důležitá. Požádala o informaci, kde záchytné parkoviště bude.
Ing. Rozbořil závěrem popsal, kde bude parkoviště umístěno a omluvil se za to, že
materiál neobsahuje plánek.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/11/2015
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

6.1.

Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský: Materiály jsou předkládány pod body
6.1 – 6.7. Materiály vám byly doručeny v řádném termínu a dodatek materiálu 6.3.1,
který ROK projednala na svém jednání dne 17. 9. 2015. V žádném z těchto bodů
není problematický materiál, proto navrhuji hlasovat o materiálech en bloc.
Ing. Rozbořil: Jedná se o procedurální návrh, o kterém se bude hlasovat.
Procedurální hlasování o možnosti hlasovat o bodech 6.1 – 6.7 současně:
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K obsahu projednávaných materiálů
6.1 – 6.7 nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Jedním hlasováním byla schválena usnesení k následujícím bodům:
6.1. Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena – UZ/17/12/2015
6.2. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého
UZ/17/13/2015
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majetku

–

6.3. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku –
UZ/17/14/2015
6.3.1. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK –
UZ/17/15/2015
6.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku –
UZ/17/16/2015
6.5. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku –
UZ/17/17/2015
6.6. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého
majetku UZ/17/18/2015
6.7. Majetkoprávní záležitosti – majetkoprávní příprava investiční akce
„Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice“ – UZ/17/19/2015
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3
Návrhy byly přijaty.

7.

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. Jedná se o administrativní materiál. Dodatky se
týkají sedmi škol zřizovaných OK. Většinou se mění v těchto dodatcích názvy škol,
vymezení majetku a doplňková činnost.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/20/2015
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

8.
Dotace Olomouckého kraje na podporu sportovní činnosti dětí
a mládeže v roce 2015
Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. Olomoucký kraj v souladu s darovací smlouvou
uzavřenou Českým olympijským výborem rozdělil v rámci dotačního titulu Program
IV – Dotace Olomouckého kraje na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže částku
3 367 451 Kč. Bylo podáno 162 žádostí, vyhověno bylo 153 žádostem. Součástí
materiálu je smlouva o poskytnutí dotace a Přílohu č. 2 tvoří tabulka, kde jsou
uvedeni příjemci dotace.
Ing. Rozbořil: Rozdělení bylo pod kontrolou Komise pro mládež a sport ROK. Vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/21/2015
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
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9.
Poskytnutí dotace „Nadačnímu fondu Přerovského jazzového
festivalu“
Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. Nadační fond Přerovského jazzového festivalu
požádal OK o poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 240 tis. Kč na akci, která
byla spojena se 100. výročím narození pěvce Franka Sinatry. ROK tento materiál
projednala a doporučuje navýšení ve výši 180 tis. Kč.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Roubík, PhD.: Tento postup se nám jeví jako nesystémový. O dotaci mohlo být
zažádáno v rámci Významných projektů Olomouckého kraje. Jako člen Komise pro
kulturu a památkovou péči ROK (K-KPP) bych přivítal projednání materiálu v této
komisi. Závěrem Ing. Roubík požádal o stanovisko proč tomu tak nebylo.
Ing. Rozbořil: Určitý objem finančních prostředků byl přes K-KPP přidělen.
Následně jsme se v průběhu roku obdrželi žádost o navýšení na GALAKONCERT
SINATROLOGY. Pořadatelé si zažádali o dotaci a je na vůli zastupitelů, jestli na to
přispějí nebo ne. Myslí si, že přerovský jazzový festival je na velmi vysoké úrovni.
Ing. Roubík, PhD.: Pokud k podobné nestandartní situaci v budoucnu dojde, bylo by
dobré projednat ji v komisi. Požádal, pokud dojde k mimořádnosti, kdy bude potřeba
investovat nebo doložit velkou částku, aby ROK požádala o projednání této věci
v K-KPP. Mrzí ho, že zde není pan náměstek Rašťák, aby ho o to mohl požádat
přímo.
Ing. Rozbořil: Sdělil, že informaci předá.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/22/2015
Přítomno 51, pro 46, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

10.

Navýšení dotace PhDr. Miloslavu Čermákovi, CSc.

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. PhDr. Čermák obdržel dotaci od OK ve výši
30 tis. Kč a od statutárního města Olomouc částku 60 tis. Kč na úhradu nákladů na
projekt Olomouc v roce 1968. PhDr. Čermák požádal o navýšení této částky ve výši
25 tis. Kč, z důvodů částečného pokrytí zbylých výdajů na tisk knihy. ROK projednala
toto navýšení a doporučuje ZOK schválit.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/23/2015
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
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11. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace –
Moravská hasičská jednota, hasičský sbor Týn nad Bečvou
Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. ROK schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 25 tis. Kč Moravské hasičské jednotě. Tato smlouva byla uzavřena 22. 7. 2015.
V srpnu obdržel OK žádost o převod dotace na třetí osobu. Třetí osobou je v tomto
případě myšlena obec Týn nad Bečvou. ROK žádost projednala a doporučuje ZOK
schválit.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/24/2015
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

12. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – HOST
– vydavatelství, s.r.o.
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/25/2015
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

13. Poskytnutí dotací na hospodaření v lesích na území Olomoucké
kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. V letošním roce jsme obdrželi celkem
200 žádostí o poskytnutí dotace. Celková požadovaná výše dotace činí
14 198 455 Kč. Ve schváleném rozpočtu na tento předmět podpory byla vyčleněna
částka 10 mil. Kč. Požadovaná částka podpory tedy převyšuje disponibilní prostředky
o 4 198 455 Kč. Z tohoto důvodu jsme plošně ponížili procento podpory u všech
žádostí o 27,87 %, a tak lze uspokojit všechny žádosti evidované do 30. 6. 2015.
ROK již na své schůzi 3. 9. 2015 rozhodla o podpoře žádostí, které jsou v její
kompetenci a schválila částku 1 981 365 Kč. Tímto materiálem rozhodujeme
o podpoře žadatelů, o kterých rozhoduje ZOK. Výše návrhů na poskytnutí dotací je
8 017 705 Kč. Tímto způsobem bude vyčerpána celá alokovaná částka.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/26/2015
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
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14. Poskytnutí dotací obcím na řešení mimořádné situace v oblasti
vodohospodářské infrastruktury
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský dle důvodové zprávy.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/27/2015
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 0
Návrh byl přijat
MUDr. Fischer převzal řízení zasedání v 10:58 hod.

15. Aktualizace č. 7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. Poslední aktualizace byla schválena
27. 2. 2014.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/28/2015
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

16. Racionalizace vybraných příspěvkových organizací v sociální
oblasti zřizovaných Olomouckým krajem
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Jedná se o sloučení čtyř zařízení
příspěvkových organizací v sociální oblasti do dvou. Sloučení Domova pro seniory
Javorník s Domovem důchodců Kobylá nad Vidnavkou a Centra Dominika Kokory
s Domovem ADAM v Dřevohosticích. První racionalizace proběhla na prosincovém
zastupitelstvu, kdy bylo stejným způsobem slučováno 6 zařízení do 3. Spolupráce
s řediteli je velice dobrá, řízení v rámci lidských zdrojů je efektivnější i pro výkon
poskytování sociálních služeb. Součástí materiálu jsou úkoly pro dotčené ředitele.
Cílem sloučení organizací je vytvoření podmínek pro efektivnější využívání lidských
zdrojů, a to zejména v oblasti technickohospodářských pracovníků a rovněž lepší
plánování v oblasti nakládání se svěřeným majetkem. Co se týče otázky delší
vzdálenosti, která dělí Centrum Dominika Kokory a Adam Dřevohostice (asi 20 km,
dojezdová vzdálenost zhruba 20 minut autem), někdo by mohl namítnout, že blíže je
Domov Na zámečku Rokytnice, ale vzhledem k velikosti uvedených organizací by
vznikl velký gigant. Pokud dojde ke sloučení Centra Dominika Kokory a Domova
Adam Dřevohostice, jak je v návrhu, bude kapacita 180 osob, pokud by se sloučilo
Centrum Dominika Kokory a Domov Na zámečku v Rokytnici, kapacita by byla 242.
13

MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Slavotínek: K tomuto bodu má klub Koalice pro Olomoucký kraj stejné
připomínky jako v minulosti. Obecně z programového hlediska jsme skeptičtí vůči
většině fúzí, které jsou v sociální oblasti podnikány. Vyjma slučování prakticky
totožných sociálních služeb v jednom městě. Fúze napříč krajem, nebo okresem se
nám jeví jako neefektivní. K materiálu bychom přistupovali jinak v případě, že by byl
doplněn o ekonomickou analýzu, která by dokládala vznik reálných úspor. Jsme
názoru, že vzájemně si prát nebo dovážet stravu mohou organizace i pokud
zůstanou plně autonomní a nijak jim to nebrání využívat svoje technické zázemí,
které v oblasti poskytování sociálních služeb mají. Pokud se jedná o mzdové
prostředky, jde o rozdíl mezi tarifem ředitele a tarifem středně řídícího pracovníka,
protože i odloučené pracoviště někdo řídit musí. Materiál nebyl analýzou doplněn
a domnívám se, že audit, který byl k tomuto účelu zpracován před rokem nebo
dvěma, základní ekonomická data k fúzím obsahoval. Bylo by dobré z auditu data
vyjmout a doplnit je do materiálu. Z tohoto důvodu chceme navrhnout stažení
materiálu z dnešního jednání, jeho doplnění o ekonomická data a opětovné
předložení na příští jednání zastupitelstva. Závěrem Mgr. Slavotínek požádal, aby
tomu tak bylo i pro případné další materiály, které by se týkaly fúzí sociálních, nebo
školských příspěvkových organizací.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Náš klub má obdobný názor, podpoříme to, co uvedl
Mgr. Slavotínek.
Mgr. Kubjátová: Ne vše lze změřit finančními prostředky. Sociální oblastí protéká
mnoho peněz, na našem území jde o stovky milionů korun. V rámci České republiky
je to podstatně více. V materiálu jde o racionalizaci řízení ze strany zřizovatele.
Jedná se o území, kde to lze. Dojezdová vzdálenost 20 minut není v dnešní době
žádný problém. Máme již sloučené organizace, které jsou od sebe vzdáleny 80 km,
a funguje to velmi racionálně. Souhlasné stanovisko dala i Komise pro sociální
záležitosti ROK, jako poradní orgán rady, proto po dohodě s radou materiál stahovat
nebudu.
Mgr. Szukalská: Jako ekonom souhlasím, že dopředu se nedá vše vyčíslit a ráda
bych poukázala na jeden příklad, který se mě dotýká. Jsem starostkou
města Moravský Beroun, kde došlo ke sloučení Odborného léčebného ústavu
Moravský Beroun, s Odborným léčebným ústavem Paseka. Výsledky jsou
překvapující. Jsou zde výnosy, což mohu potvrdit i rozpočtovým opatřením č. 515,
kdy Odborný léčebný ústav v současné chvíli vrací do rozpočtu Olomouckého kraje
řádově částku několika milionů. Podstatné je, že řízení i přes 20 km vzdálenost
ústavů funguje, zaměstnanci jsou spokojenější a zaměstnanost zůstala ve městě
zachována tak, jak bylo ze strany OK garantováno.
MUDr. Fischer: Děkuji. Paní starostka nepatřila k příznivcům sloučení Paseky
s Moravským Berounem. Jsem rád, že se na tomto příkladu podařilo přesvědčit
mnohé z pochybovačů o tom, že slučování v obdobných zdravotních a sociálních
zařízeních, má svůj význam. Dopředu nejdou příliš vyčíslit efekty, ale mnohdy mohou
být i překvapivé a nalézat se tam, kde jsme je původně nečekaly.
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Mgr. Slavotínek: Děkuji za informace od paní starostky Szukalské. Stálo by za to,
posunout se z roviny predikce úspor, do prokázání těch, které již nastaly. V tom
případě bych požádal na příští jednání zastupitelstva o ekonomickou analýzu
sloučení Moravského Berouna a Pasek s rozkladem, že k tomu došlo v důsledku
sloučení těchto organizací. Spoustu nákladů můžeme ušetřit, i když je nesloučíme.
Např. pokud spolu organizace začnou spolupracovat a vzájemně sdílet kapacity.
MUDr. Fischer: Analýza Vám bude předána hned po ukončení diskuze.
Mgr. Slavotínek poděkoval.
Ing. Rozbořil převzal řízení zasedání v 11:11 hod.
MUDr. Fischer krátce informoval Ing. Rozbořila o proběhlé diskuzi.
Ing. Rozbořil: Písemný návrh na změnu usnesení neobdržel. Bude se tedy hlasovat
o usnesení, jak je uvedeno v základním materiálu.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/29/2015
Přítomno 51, pro 38, proti 3, zdrželo se 6, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

17. 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.
V textu návrhu na usnesení byla provedena technická úprava:


Název bodu uvedený v písemném materiálu – Změny zřizovacích listin
příspěvkových organizací v sociální oblasti – byl nahrazen názvem uvedeným
v programu zasedání – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací
v sociální oblasti.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/30/2015
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

18. Program finanční
v Olomouckém kraji

podpory

poskytování

sociálních

služeb

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Materiál č. 18 reaguje na situaci, která
v průběhu roku vznikla kolem Fondu ohrožených dětí (Fond) a organizace
Romodrom. Oběma organizacím byly přiznány v rámci Programu finanční podpory
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sociálních služeb v OK dotace, které jim však nebyly vyplaceny s ohledem na
skutečnost, že jde o organizace, které mají pohledávky po splatnosti a nesplňují tak
podmínky stanovené v uvedeném Programu. Situace Fondu ohrožených dětí byla
řešena nejen v médiích, ale rovněž na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
a na jednáních Vlády ČR. Přestože Fond v žádosti o dotaci čestně prohlásil, že nemá
žádné závazky po lhůtě splatnosti, bylo následně zjištěno, že má pohledávky vůči
České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a rovněž zdravotním
pojišťovnám.
Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že dotaci nelze vyplatit, bylo jednáno jak se samotnou
organizací, tak bylo hledáno řešení, jakým způsobem dotčené služby zajistit. Začala
jednání s ostatními provozovateli sociálních služeb o převzetí poskytování dotčených
služeb. S Fondem bylo dohodnuto, že možné vyplacení dotací bude dále
projednáváno orgány Olomouckého kraje za předpokladu, že Fond doloží do
27. 7. 2015 svou bezdlužnost. V tomto termínu Fond potřebné dokumenty nedoložil
a zaslal dne 31. 8. 2015 žádost o obnovení přidělení dotací na sociální služby jimi
poskytované. K žádosti předložil doklady od správy sociálního zabezpečení,
finančního úřadu a zdravotních pojišťoven, ze kterých vyplývá, že Fond má
vyjednány splátkové kalendáře na své dluhy a vyměřená penále. To však
neznamená, že nemá závazky po lhůtě splatnosti. Nadále tak nejsou splněny
podmínky pro vyplacení dotací.
Splátkový kalendář řeší již vzniklý závadný stav, přičemž splatnost stanovená
zákonem se nemění. Za dané situace je navrženo, aby nevyplacená dotace byla
využita tak, že částečně pokryje náklady organizací, které převzaly služby od Fondu.
Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi v Prostějově převzala organizace
Sdružení SOS dětských vesniček. Od 1. 10. 2015 přebírá statutární město Olomouc
azylový dům v Olomouci. Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi v Zábřehu
přebírá Sdružení SOS dětských vesniček. Další sociálně aktivizační službu
v Olomouci převezme od 1. 1. 2016 PCentrum Olomouc. Část finančních prostředků,
které nebudou poskytnuty Fondu ani jiným poskytovatelů, je navrženo využít v rámci
dofinancování sociálních služeb, což bude předmětem v bodě jednání č. 19. Nutno
dodat, že provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tzv. Klokánků se
tyto skutečnosti nikterak nedotknou, jelikož tato zařízení jsou financována ze státního
rozpočtu mimo účelově určenou dotaci na poskytování sociálních služeb. Obdobná
situace nastala u organizace Romodrom, avšak s tím rozdílem, že organizaci byla
vyplacena 1. splátka dotace. Teprve následně se kraj dozvěděl o tom, že organizace
má závazky po lhůtě splatnosti. Proto bylo ze strany kraje zahájeno řízení o porušení
rozpočtové kázně, které do dnešního dne nebylo uzavřeno.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/31/2015
Přítomno 51, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 6
Návrh byl přijat.
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19. Program finanční podpory poskytování sociálních
v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování

služeb

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/32/2015
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

20. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro
rok 2015 – vyhodnocení žádosti a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Jedná se o poskytnutí dotace z rozpočtu OK
na postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků, lékařů, a to zejména
v odbornosti praktický lékař pro dospělé, popř. praktický lékař pro děti a dorost.
V letošním roce jsme do dotačního titulu obdrželi žádost společnosti URBAN-MED
s.r.o. ze Šternberka, která obdrží dotaci ve výši 280 tis. Kč. Tyto finanční prostředky
jsou používány na financování stáží, mzdy začínajícího praktického lékaře,
absolventa lékařské fakulty, po dobu jednoho roku. Na poslední straně důvodové
zprávy je tabulka, kde jsou uvedeny celkové částky na dotační program v rozpočtu
OK od roku 2010 až 2015, ve druhém sloupci celkový součet dotací a v posledním
sloupci zůstatek. Částky se snižují v zásadě ze dvou důvodů. Prvním je ten, že se
může zdát, že trh je naplněn. Druhým důvodem je, že dotační schéma vyžaduje
kofinancování ze strany žadatele. Současně běží program na Ministerstvu
zdravotnictví ČR (MZ ČR), tzv. rezidenčních míst, které kofinancování nevyžaduje.
Je však administrativně náročnější. V rámci bodu 42 bude schvalován dotační titul na
postgraduální vzdělávání zejména lékařů, bez kofinancování. Zároveň chceme
příspěvkovým organizacím umožnit zařazení se a ulehčit situaci do doby, než budou
absolventi samostatně pracující a začnou organizaci vydělávat peníze.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/33/2015
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

21. Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců
finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys, DiS. V prvním případě se jedná o příspěvkovou
organizaci Olomouckého kraje SCHOLA SERVIS, která nezveřejnila oznámení
o ukončení výběrového řízení ve Věstníku veřejných zakázek ve stanoveném
termínu a ve druhém případě Okresní hospodářská komora v Přerově, která uhradila
z projektového účtu DPH. V případě SCHOLA SERVISU jde o částku 145 807,36 Kč
a u Okresní hospodářské komory o 1 012,77 Kč.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/34/2015
Přítomno 51, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 8
Návrh byl přijat.

22. Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatek ke Smlouvě o realizaci
grantového projektu
Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys, DiS, dle důvodové zprávy.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/35/2015
Přítomno 51, pro 46, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 5
Návrh byl přijat.

23. Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů
předkládané ke schválení financování
Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys, DiS. V období od posledního zasedání ZOK bylo
ROK schváleno podání 1 projektové žádosti o dotace na projekt „Služby sociální
prevence v Olomouckém kraji“ předkládaný do výzvy Operačního programu
zaměstnanost prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Jedná se
o neinvestiční projekt, podpora bude poskytována formou zálohové nevratné finanční
pomoci. Metodou přímého rozdělení finančních prostředků až do výše 95 % nákladů
projektu, kdy 85 % tvoří prostředky Evropské unie, 10 % státní rozpočet. OK by se
v tomto případě finančně podílel na nákladech spojených s tímto projektem ve výši
5 %.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/36/2015
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

24. Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s.r.o. –
nominace do orgánů seskupení
Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys, DiS. Materiál pojednává o Evropském seskupení
pro územní spolupráci NOVUM (ESÚS NOVUM). Zakládací dokumenty schválilo
ZOK 20. 6. 2014 a vešly v platnost podepsáním, které se uskutečnilo 15. září 2015
na Sněžce. Ve lhůtě 60 kalendářních dnů od podpisu zakládacích dokumentů
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proběhne ustavující zasedání Valného shromáždění, na kterém bude schválen
jednací řád, bude provedena volba ředitele, zástupce ředitele a členů Dozorčí rady.
Do orgánů ESÚS NOVUM, s.r.o., je potřeba nominovat zástupce za OK. Jako člena
Valného shromáždění navrhujeme hejtmana OK, Ing. Jiřího Rozbořila a do Dozorčí
rady jsem navržen já. ROK materiál projednala a doporučuje ZOK ke schválení.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/37/2015
Přítomno 51, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 6
Návrh byl přijat.

25.

Účast Olomouckého kraje v projektu ISEP

Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys, DiS. V materiálu jde o účast OK v projektu
meziregionální spolupráce, který je zaměřený na podporu internacionalizace malých
a středních podniků. Vedoucím partnerem je Velká Británie a dalšími partnery jsou
Polsko, Německo, Rakousko, Dánsko, Irsko, a Španělsko. Předkladatel žádá
Zastupitelstvo Olomouckého kraje o schválení účasti OK v projektu. Projekt je
zaměřen na zúročení zkušeností jednotlivých regionů v oblasti podpory malého
a středního podnikání, a to se zvláštním důrazem na zvýšení jejich
konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. Cíle projektu jsou popsány v důvodové
zprávě. V případě OK jsou celkové náklady rozpočtovány na 2,52 mil. Kč
na 48 měsíců trvání projektu. Dotace tvoří 85 % uznatelných nákladů. OK tak bude
spolufinancovat projekt částkou 380 tis. Kč. Materiál byl projednán v ROK, která
doporučuje ZOK ke schválení.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/38/2015
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

26. Schválení seznamu úspěšných žadatelů v oblastech podpory
Programu RIS3 Olomouckého kraje 2015
Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys, DiS. Materiál pojednává o seznamu úspěšných
žádostí v Programu RIS3 Olomouckého kraje 2015. Smyslem programu je podpora
spolupráce firem, vědeckovýzkumných institucí a rozvoj lidských zdrojů. Všechny
oblasti podpory jsou v souladu se strategickými cíli RIS3 strategie OK a byly
projednány a schváleny v Krajské radě pro inovace OK. Žadatelé mohli podávat
žádosti v rámci tří oblastí podpory. Oblast podpory č. 1 jsou inovační vouchery v OK,
oblast podpory č. 2 jsou studentské inovace ve firmách z OK a pod oblast podpory
č. 3 spadají prázdninové dílny, tzv. příměstské tábory. V termínu pro příjem žádostí o
dotaci bylo přijato a posuzováno 20 žádostí v OP 1, jedna žádost v OP 2 a tři žádosti
v OP 3. Požadovaná výše dotace úspěšných žadatelů činí 2 404 561,40 Kč a jejich
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seznam je Přílohou č. 1 materiálu. ROK doporučuje schválit
veřejnoprávních smluv a poskytnutí dotací uvedeným příjemcům.

uzavření

Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/39/2015
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

27.

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015

Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys, DiS. Materiál řeší žádosti obcí o uzavření dodatku
ke smlouvě a prodloužení termínů realizace projektů z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2015. Obec Oplocany žádá o změnu charakteru dotace
z neinvestiční na investiční. Obce Stražisko a Vícov žádají o prodloužení termínů
realizace projektů. Jde o náhradní projekty za odstoupené úspěšné žadatele. Obce
proto byly osloveny později a na projekty měly méně času. ROK doporučuje ZOK
schválit.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/40/2015
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

27.1. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 – obec
Lazníčky
Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys, DiS. Jde rovněž o uzavření dodatku ke smlouvě
a prodloužení termínu realizace projektu. Důvodem je nedodržení termínu realizace
ze strany dodavatele.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/41/2015
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

28. Program
aktualizace

rozvoje

územního

obvodu

Olomouckého

kraje

–

Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys, DiS. Ke schválení je předkládána aktualizovaná
verze Programu rozvoje územního obvodu OK, který je základním strategickým
dokumentem na regionální úrovni kraje. Pořízení aktualizace bylo schváleno ZOK
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11. 4. 2014. Na základě veřejné zakázky zpracovala aktualizaci dokumentu firma
GaREP, s. r. o. Zpracování koordinoval Odbor strategického rozvoje kraje, územního
plánování a stavebního řádu KÚOK (OSR) a pracovní skupina složená ze zástupců
odborů. V období od března do července probíhalo hodnocení koncepce z hlediska
vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně se uskutečnilo projednání
dokumentu s odbornou veřejností. Dokument byl konzultován s obcemi s rozšířenou
působností, představen na Konferenci samospráv OK, setkání mikroregionů
a místních akčních skupin OK a projednán v relevantních poradních orgánech ROK
a ZOK. Samostatně byl v červnu uspořádán seminář pro zastupitele OK. V důvodové
zprávě je uveden stručný obsah návrhu aktualizace, včetně dlouhodobých
a střednědobých priorit. Kompletní dokument je součástí přílohy na CD.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/42/2015
Přítomno 51, pro 50, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 1
Návrh byl přijat.

29. 4. aktualizace Územně analytických podkladů Olomouckého kraje
2015
Úvodní slovo přednesl Bc. Šoltys, DiS. Územně analytické podklady kraje (ÚAPk)
jsou dle stavebního zákona územně plánovacím podkladem, který slouží
k vyhodnocení stavu a vývoje území a k možnosti ověření jeho využívání.
Krajskému úřadu je uložena povinnost průběžně aktualizovat ÚAPk, provést každé
dva roky úplnou aktualizaci a předložit do ZOK. V důvodové zprávě je popsán průběh
pořízení i její obsah. Kompletní dokument je přílohou na CD.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/43/2015
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

30. Žádost o úplné prominutí smluvních sankcí za pozdní dodávku
v rámci projektu „Centrum odborného vzdělávání na SPŠ strojnická,
Olomouc“
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. K tomuto bodu obdržel návrh na úpravu
a změnu doplnění usnesení od Ing. Jílka, který navrhuje oproti předloženému
materiálu prominutí dluhu ve výši 50 %.
Ing. Jílek: Chápu jednatele, že žádá o částečné nebo úplné prominutí dluhu, na
druhou stranu smlouva byla podepsána za jasně daných podmínek, tedy termínu
dodání i sankčních pokut. V materiálu není uvedeno, že by měla firma, po zjištění
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problémů se včasnou dodávkou zboží, snahu kontaktovat zákazníka a problém řešit,
např. dodatkem ke smlouvě.
Ing. Rozbořil poděkoval za vyjádření a upozornil na skutečnost, že se jedná
o peníze z Evropské unie. Následně na návrh klubu ČSSD vyhlásil 5 minutovou
přestávku.
Po vyhlášené přestávce doplnil Ing. Rozbořil informace: Zboží bylo dodáno
s 53 denním zpožděním, ale firma poskytla jako náhradu za rozpor ve smlouvě
softwarové vybavení a další technologie v hodnotě cca 100 tis. Kč. ROK se shodla,
že svoje usnesení měnit nebude.
Mgr. Fidrmuc: Došlo k pochybení, ale považuji to za administrativní chybu. Po dobu
17 let jsem pracoval jako ředitel školy a vím, jaké to obnáší povinnosti. Přimlouvám
se tedy za původní usnesení a odpuštění sankce v plné výši.
Ing. Rozbořil poté vysvětlil, že nešlo o pochybení na straně školy, ale soukromé
společnosti. Poté nechal hlasovat o protinávrhu.
Hlasování o protinávrhu Ing. Jílka:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 135 968 Kč společnosti TYNTECH
s.r.o., Hranická 1413, 75131 Lipník nad Bečvou, IČ: 27722961 dle důvodové zprávy
3. ukládá informovat společnost TYNTECH s.r.o. o přijatém usnesení
O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
T: ihned

Přítomno 50, pro 7, proti 12, zdrželo se 28, nehlasovali 3
Ing. Rozbořil: Protinávrh nebyl hlasováním přijat.
Hlasování o původním usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 271 936 Kč společnosti TYNTECH
s.r.o., Hranická 1413, 75131 Lipník nad Bečvou, IČ: 27722961 dle důvodové zprávy
3. ukládá informovat společnost TYNTECH s.r.o. o přijatém usnesení
O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
T: ihned

Přítomno 50, pro 42, proti 1, zdrželo se 4, nehlasovali 3
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/44/2015
Návrh byl přijat.
Blanka Kolečkářová: Požádala o opravu hlasování. Byla proti základnímu návrhu,
žádá o opravu hlasování v zápisu z dnešního zasedání.
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OPRAVA HLASOVÁNÍ
Přítomno 50, pro 41, proti 2, zdrželo se 4, nehlasovali 3

32.

Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2015

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/46/2015
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

33. Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Byl vyhlášen dotační titul sboru dobrovolných
hasičů a pravidla. Finanční prostředky z tohoto dotačního titulu byly poskytnuty
173 obcím. V průběhu srpna 2015 zaslalo 6 obcí žádost o prodloužení termínu
čerpání dotace.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/47/2015
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

33.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů – obec Uhřičice
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/48/2015
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.

34. Program účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje v roce
2015 – I. etapa
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/49/2015
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3
Návrh byl přijat.
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35.

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/17/50/2015
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

35.1. Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje –
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/51/2015
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

36. Personální
záležitosti
Olomouckého kraje

Finančního

výboru

Zastupitelstva

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Obdržel rezignaci RNDr. Vysloužila na členství
ve Finančním výboru ZOK. Nahrazuje ho Ing. Norbert Buchta.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/52/2015
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

37. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a spolufinancování při
realizaci projektu „Mapa zážitků Moravy a Slezska“ mezi kraji
Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Jedná se o tradiční materiál, již schválenou
smlouvu. Každý kraj přispívá 250 tis. Kč. Jde o změnu názvu publikace. Vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/53/2015
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.
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38. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Římskokatolické farnosti Staré Město pod Sněžníkem
Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. Dotace byla určena na restaurování 14 obrazů
zastavení křížové cesty u Starého Města pod Sněžníkem ve výši 50 tis. Kč. Odbor
kultury a památkové péče obdržel žádost od Římskokatolické farnosti Staré Město
pod Sněžníkem o změnu účelu a celkových nákladů na opravu památek uvedených
ve smlouvě o dotaci. Změna se týká počtu zrestaurovaných obrazů ze 14 na 5, ve
snížení celkových předpokládaných nákladů obnovy z původních 331 tis. Kč na
118 tis. Kč. ROK žádost projednala a souhlasí s ponecháním dotace ve výši
50 tis. Kč.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/54/2015
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

39. Projekty předkládané do programu Interreg V-A Česká republika –
Polsko
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/55/2015
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

40. Poskytnutí dotace na podporu Národní sítě environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty 2015
Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. Kraj požádal, v rámci programu podpora Národní
sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2015 o účelovou dotaci
ze státního rozpočtu MŽPZ ČR. OK byla přidělena částka 80 tis. Kč. Částka byla
navržena k rozdělení 5 subjektům, ve výši 36 tis. Kč. Jedná se o ekocentra.
Z důvodu, že 3 ekocentra získala v letošním roce částku vyšší, než 200 tis. Kč, musí
částku ve výši 36 tis. Kč schválit ZOK.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/56/2015
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
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41.

Poskytnutí dotace z rezervy pro krizové řízení

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Bod úzce souvisí s bodem 41.1. ZOK schválilo
částku 6 mil. Kč na rezervu pro krizové řízení. Až na malé povětrnostní záležitosti
k velkým zásahům v OK nedošlo. Z částky poskytujeme dotaci ve výši 650 tis. Kč
Hasičskému záchrannému sboru OK na pořízení kompresoru pro plnění tlakových
lahví a zařízení pro dynamické zkoušky. Obci Šlégov poskytujeme dotaci ve výši
50 tis. Kč na odstranění následků vichřice ze dne 8. 7. 2015. Závěrem vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/57/2015
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

41.1. Poskytnutí dotace z rezervy pro krizové řízení – město Staré Město
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Jedná se o zapojení částky z rezervy krizového
řízení, tentokrát pro Staré Město. Obdržel jsem od starosty Starého Města žádost
o 450 tis. Kč, která nebyla detailněji rozpracována. Po výzvě předložil tabulku
s částkou ve výši 164 170 Kč. U pojišťovny byly dodatečně uplatněny škody. Pokud
ZOK materiál schválí, dostane Staré Město dotaci ve výši 100 tis. Kč. Do konce roku
zůstane nevyčerpaná částka 3 127 600 Kč. ROK se rozhodla, že pokud nedojde ke
krizové situaci, ať už povětrnostní, nebo záplavové, tak bude částka převedena do
rezervy příštího roku. Hodláme z rezervy zakoupit 400 kW agregát, pro města
a obce, kde dojde díky povětrnostním vlivům a pádu stromů k odstavení obcí od
elektrického proudu. Následně budeme jednat s ČEZ o tzv. přípojných bodech, tak
aby obce, pokud budou vichřice většího rozsahu, nezůstávaly bez proudu. Chceme
oslovit města Jeseník, Šumperk, Olomouc, Přerov, s žádostí o podílení se na
zakoupení agregátu. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

42.

Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2016

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. V případě dotazů požádal paní ředitelku
KÚOK, aby za odbory, které tento materiál připravovaly, odpověděla. Materiál
vychází z programového prohlášení, ve kterém se ROK zavázala nadále podporovat
kulturní, sportovní, sociální a jiné instituce. Materiál má několik ambicí, jednak
reflektovat zákon č. 250/2000 Sb. a nastavit pravidla v dotačních titulech. Seznam
programů je uveden v Příloze č. 2 na stranách 23 až 39. Bylo vytvořeno několik
dotačních programů, které se dále dělí na dotační tituly. Částka, která je uvedená za
jednotlivými tituly, je odhadovaná částka dle tohoto roku. Jednotlivé programy budou
jasně hodnoceny, jak bylo uvedeno i v návrhu TOP 09 STAN. Návrh jejich hodnocení
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byl však předložen před účinností zákona č. 250/2000 Sb. Systém hodnocení
dotačních titulů je uveden na straně 13. Prvním hodnotitelem je administrátor, tzn.
příslušný odbor. Druhým hodnotícím je příslušná komise a třetím hodnotícím je ROK.
Rozpočet, který bude schválen 18. 12. 2015 musí naplnit jednotlivé programy
finančními prostředky. Po schválení zastupitelstvem mohou být dotační tituly vypsány
dle termínů, uvedených v důvodové zprávě, které musí být v souladu se zákonem
č. 250/2000Sb. Některé dotační tituly bude možno schválit už v únoru, nejpozději
v dubnu příštího roku. V případě, že nebude program vyčerpán, může ROK a ZOK
navrhnout dočerpání, tzn. vyhlášení další výzvy na podávání žádostí. Změna je pro
příjemce zásadní, protože významné projekty, významné významnosti a příspěvky
do 25 tis. Kč budou zrušeny a všechny žádosti budou směřovat do jednotlivých
programů, potažmo titulů. Bude provedena také osvěta a zveřejnění na webových
stránkách.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Brázda: Dotázal se na Přílohu č. 2. Pokud tomu správně rozumí, je uveden
soupis všech dotačních programů a titulů s tím, že významné projekty a příspěvky do
25 tis. Kč končí a předpokládá se, že tyto finanční prostředky půjdou do dotačních
titulů.
Ing. Rozbořil: Je možné si žádat v těchto programech a titulech. Materiál reflektuje
i záležitost režimu de minimis.
RNDr. Kosatík: K tomuto tématu nediskutoval na jednání zástupců klubů v pondělí
z jediného důvodu, a to že materiál ještě v té chvíli neměl přečtený. Nenavrhuje
žádný protinávrh, nicméně určité pochybnosti má. Rozumí, že důvodem je novela
zákona č. 250/2000 Sb. a novela zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Má však obavy,
aby se nešlo podobnou cestou, jakou se vydávala Česká republika při implementaci
evropských dotací, tzn. ve snaze, aby se neudělala chyba, někdy „šrouby přitáhneme
příliš moc.“
V průběhu roku, kdy se schvalovaly významné projekty, zde bylo komentováno, že je
zdůvodňování podle zákona č. 250/2000 Sb. velice obtížné. V důvodové zprávě je
uvedeno, že skončí průřezové programy významných projektů i příspěvků do
25 tis. Kč, skončí tím ale i průběžné programy, protože všechny ostatní dotační tituly,
které jsou navrhovány udělat jednotně, budou limitovány datem. Pan hejtman uvedl
možnost, pokud se peníze nevyčerpají. Možná se nevyčerpají v prvním roce,
(protože se budou všichni učit, možná to někteří nestihnou, zapomenou) nicméně
v příštích letech se to nepředpokládá. ROK nebude mít možnost během roku vykrýt
žádost, protože by to musela udělat nestandardně, tzn., že by předložila jednu
žádost mimo jakýkoliv program.
Další připomínka se týká předpokládaného harmonogramu, který je na
str. 5 materiálu. Ten definuje, že do 31. 1. 2016 budou probíhat sběry žádostí méně
náročných programů, které by následně schválilo ZOK v únoru. Co je myšleno pod
pojmem méně náročné programy? A těmi více náročnými programy, se bude zabývat
až v dubnu. Tím pádem smlouvy budou až v květnu, a to znamená, že žadatelé
dostanou dotace až v květnu. V minulosti to mnohdy bývalo tak, že žadatelé ze
všech oblastí říkali: „Ještěže existuje kraj, protože se ke státním penězům
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dostáváme někdy v půlce roku a vy nám to dáváte na začátku roku v únoru, nebo
někdy i dříve“. Vyjádřil obavy nad tím, jak bude změna žadateli přijata.
Ing. Rozbořil: Poděkoval za připomínku. Můžeme začít vypisovat přihlášky do
jednotlivých programů až po schválení rozpočtu, pokud bychom to udělali předtím,
predikujeme částku, kterou nemáme schválenou zastupitelstvem. Pokud by to bylo
průběžné celý rok, tak narážíme na zákon č. 250/2000 Sb., podle kterého musí
proběhnout zveřejnění, vypsání, a tato procedura na sebe musí navazovat. Snažíme
se o co nejrychlejší průběh. Méně náročnými dotačními tituly je myšleno, že jsou
snadněji hodnotitelné.
Mgr. Štěpánková: Dovedu si představit jako méně náročný titul na hodnocení např.
zahraniční aktivity, u kterých víme, že je nějaký objem a nějaké penzum žádostí,
které není v řádech stovek. Z hlediska postupu časového schválení poradní orgán,
tzn. Komise pro vnější vztahy ROK, pak může předložit podklady do zastupitelstva už
na únorovém jednání.
Ing. Rozbořil: Ještě zde zaznělo průběžné čerpání. Významné projekty de facto
schvalovalo každé zastupitelstvo, protože se žádosti průběžně probíraly na radě
a následně v zastupitelstvu.
Mgr. Štěpánková: Poskytnout dotaci na jeden účel lze formou vyhlášeného
dotačního titulu v rámci dotačních programů. Program, respektive titul bude nějakou
dobu otevřen, zveřejněn, proběhne podání žádostí a částka může být schválena.
Pokud přijde nová žádost na účel v okamžiku uzavření dotačního titulu, na který byl
vyhlášen dotační titul, mohou nastat dvě situace. Může být nedočerpaná částka, což
se méně předpokládá, nebo bude nedostatečná částka a převis žádostí a řídící
orgán znovu vyhlásí dotační titul v červnu. Pokud nebude otevřen dotační titul,
mohou být žádosti uspokojeny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. i na základě
individuálních žádostí.
RNDr. Kosatík: Požádal o vysvětlení individuálních žádostí.
Mgr. Štěpánková: Pokud bude otevřen dotační titul, pak se nemůže na stejný účel,
na který je dotační titul vyhlášen, uspokojit formou individuální žádosti. Pokud
nebude otevřen, může být uspokojen formou individuální žádosti, která je v souladu
se zákonem č. 250/2000 Sb.
Ing. Rozbořil: shrnul informace řečené Mgr. Štěpánkovou o individuálních
žádostech.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Oceňuji, že byl vytvořen tento materiál, který reaguje
na zákon č. 250/2000 Sb., a dělá v projektech a výzvách určitý pořádek. V kritériích
se objevily i naše návrhy dle našich analýz. Stále jsou zde však nějaké nejasnosti a
dotazy. Projednali jsme to v klubu a navrhujeme změnu v usnesení. Netvrdíme, že
bychom materiál ve výsledku nepodpořili. Návrh spočívá v tom, že první bod je beze
změny, v těch dalších třech bodech místo slova „schvaluje“, navrhujeme dát „bere na
vědomí“ a přidat pátý bod, který pověřuje hejtmana Olomouckého kraje svoláním
jednání předsedů klubů za účelem projednání pravidel a kritérií. Tímto bychom
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materiál odsunuli na příští zastupitelstvo, kde by po případných úpravách bylo
schváleno.
Ing. Rozbořil: Vzhledem ke skutečnosti, že se bude na zastupitelstvu 18. 12. 2015
schvalovat návrh rozpočtu, je nutné mít tento materiál již schválen.
Mgr. Štěpánková: Na prosincovém zastupitelstvu bude schvalován rozpočet, jehož
součástí budou částky alokované na dotační programy. Současně bude
zastupitelstvo schvalovat a vyhlašovat jednotlivé dotační tituly, kde budou doplněna
specifika podle různorodých oblastí. Toto je návrh vzorových dotačních programů,
včetně pravidel.
Ing. Rozbořil: S jednáním předsedů klubů souhlasí. Předmětem schůzky bude
detailně probrat, co se bude předkládat na zasedání ZOK v prosinci. Pokud bude
materiál dnes stažen, nastane časový skluz v návaznosti na návrh rozpočtu.
Mgr. Fomiczewová: Tato novela prodlužuje lhůty a žadatelé budou na peníze čekat.
Jestliže se programy vyhlásí v prosinci, ještě 30 dnů nebudou moci žadatelé podávat
žádosti, musí být tedy prostor na podání žádostí, apod. Způsob vyhlašování
programu se řešil rovněž u nás v Javorníku. V zákoně není vyloženě řečeno, že musí
být schválený rozpočet, ale předběžný rozpočet na určený program. Zastupitelstvo
v září schválilo předběžný rozpočet na program, který byl vyhlášen teď, a za měsíc
začnou podávat žádosti, které budou mít zpracované do konce ledna. Doporučila
takto postupovat pro příští rok.
Ing. Rozbořil: Je rozdíl schvalovat rozpočet města a kraje.
Mgr. Fomiczewová: Mluvím za Javorník. Je to samozřejmě jednodušší, ale princip
předběžného schválení, tzn. finančního rámce, zákon umožňuje.
Ing. Rozbořil: Vyjádřil obavy nad tím, jak by se posléze sestavoval rozpočet,
vzhledem k tomu, že se jedná téměř o čtvrt miliardy korun.
Ing. Jílek: Tento materiál je velice závažný a byl předložen až na stůl v posledních
materiálech.
Ing. Rozbořil: Byl Vám zaslán e-mailem.
Ing. Jílek: E-mailem zaslán byl, ale vzhledem k časovým možnostem nebylo možné
se k tomuto sejít a projednat. Souhlasí s prof. Šarapatkou, měli bychom to projednat
na úrovni předsedů klubů. Pokud se předsedové klubů domluví, nebude problém
schválit materiál dříve, než bude schvalován rozpočet, ve kterém už by byly
jednotlivé položky.
Ing. Rozbořil: Materiál zastupitelé obdrželi minulý týden v pátek. Žádný návrh na
schůzku během tohoto týdne neobdržel. Vnímá krátkou dobu na možnost
prostudování materiálu, ale prof. Šarapatka byl přítomen setkání předsedů klubů, kde
bylo o tomto diskutováno a námitky mohly být vzneseny. Schůzka mohla proběhnout
tento týden. Bere v úvahu potřeby zastupitelů o tomto jednat, ale z časového
hlediska a dalších návazností bude hlasovat proti stažení. Jak již uvedl
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RNDr. Kosatík, jedná se o pilotní záležitost, která může vyvolat určité nejasnosti
a problémy. Žadatelé jsou zvyklí na určitý režim a toto je pro ně zásadní změna.
Informace je třeba vyvěsit a obeznámit případné žadatele. Schválení vzoru až na
prosincovém zasedání ZOK by způsobilo chaos.
Ing. Tesařík: Podpořil schválení materiálu na tomto zasedání, jedná se o rámcová
pravidla. Předsedové klubu se mohou do příštího zasedání ZOK sejít, prodiskutovat,
a pokud vyplyne protinávrh, může být předložen na zasedání ZOK v prosinci.
Podpořil předložení návrhu. Jedná se o materiál ROK a jakékoliv změny může ZOK
kdykoliv odhlasovat. Setkání nad tímto materiálem ve složení předsedové klubů,
uvítá. Navrhuje schválit předložený materiál. Setkání předsedů klubů se pokusí
svolat.
Ing. Rozbořil: Souhlasil a poděkoval za konstruktivní návrh.
RNDr. Kosatík: Navrhl vzhledem k časovým důvodům, aby byl žadatelům, kteří mají
celoroční financování zaslán dopis s informací, že od příštího roku bude celoroční
financování podle těchto pravidel. Pokud budou informováni o čtvrt roku dříve,
mohou se připravit na to, že nedostanou peníze v únoru, ale až v květnu.
Ing. Rozbořil: V případě, že se materiál schválí dnes, můžeme s potencionálními
žadateli již komunikovat. Upozornit ty, kteří si žádají již na leden, únor. Dále pak ty
z významných významností, kteří nebyli zvyklí žádosti podávat, protože byli zahrnuti
v rozpočtu a budou čekat alokovanou částku, nově si musí požádat. Rád by proto
tento materiál schválil. Jedná se o revoluční materiál, který v tom dělá pořádek a jde
do nultého ročníku s vědomím, že nic není dokonalé.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Také to vnímáme jako revoluční materiál, proto by
měl být řádně projednán, a kvůli tomu jsme učinili zmíněný návrh.
Ing. Rozbořil: Podpořil schválení materiálu. Sjedná se schůzka předsedů klubů,
odborů, atd. a bude se o tomto diskutovat. Obecná pravidla se budou měnit
v závislosti na dotačním programu, který se bude schvalovat po prosincovém
schválení rozpočtu na zasedání ZOK.
prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc.: Návrh, který jsem Vám předal, stahujeme, náš klub
se pravděpodobně zdrží hlasování, tím umožníme přijetí a budeme očekávat
schůzku, kde doladíme nejasnosti.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/58/2015
Přítomno 0, pro 44, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovalo 0
Návrh byl přijat.

43.

Různé

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil.
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Informace o spolupráci mezi Olomouckým kraje a provincií Yunnan
Ing. Rozbořil: V materiálu je stručně popsán průběh spolupráce. V OK je nyní
televizní štáb z Číny, který natáčí dokument, který bude vysílán v provincii Yunnan.
V sobotu očekáváme delegaci z hlavního města Kunming, které chce navázat
spolupráci s městem Olomouc v oblasti zemědělské produkce. Zajímají se
např. o výstaviště Flora Olomouc. Jde o tradiční region zaměřený na přírodu, bylinky,
čínskou medicínu atd. Obecně lze definovat 3 pilíře spolupráce. Prvním je
hospodářsko-ekonomická spolupráce. Byla podepsána smlouva se sdružením
leteckých společností. Dne 1. 1. 2015 došlo k otevření vzdušného prostoru Číny a je
poptávka po službách školení pilotů, zabezpečení letového provozu, dodávky malých
letadel aj. Druhý pilíř je oblast cestovního ruchu, kdy cítíme zájem čínských partnerů
o incomingovou turistiku. Bylo spuštěno letecké spojení Praha – Peking, a od
loňského roku funguje linka Kunming-Paříž. Třetím pilířem je smlouva mezi
Konfuciovou akademií, která funguje v rámci UP a Yunnan normal university, což je
největší
univerzita
v regionu.
Oblastí
spolupráce
jsou
biotechnologie,
nanotechnologie, aj.

Průběžná informace o vývoji situace zajištění akutní lůžkové péče na
Jesenicku
MUDr. Fischer: Uznali jsme za vhodné informovat ZOK ohledně situace kolem
Jesenické nemocnice. V reakci na dopis Ing. Jedličky, ředitele Jesenické nemocnice
(JN) byl odeslán dne 21. 9. 2015 dopis hejtmana OK. V písemném materiálu, na
str. 1 je usnesení ZOK 14. 2. 2014, které ukládá hejtmanovi OK jednat s příslušnými
státními orgány o převodu nemocnice v Jeseníku na stát, po kterém by následoval
bezúplatný převod nemocnice na OK, a to jakmile bude potvrzen zájem JN o převod.
Dne 13. 5. 2014 proběhlo jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR s ministrem
Němečkem, o čemž informuje str. 2 písemného materiálu. Pan ministr vyjádřil zájem
o schůzku s vedením JN a řešení problematiky jejího odkupu. Dopisem jsme dali
stanovisko Ing. Jedličkovi na vědomí a dovolili jsme si požádat, aby zaslal na
ministerstvo žádost o odkupu nemocnice a zároveň, aby kopie žádosti byla zaslána
panu hejtmanovi. Na dopis jsme neměli žádnou reakci. Začátkem září roku 2015,
jsme dostali od Ing. Jedličky dopis, který je na str. 3 materiálu, který jste si měli
možnost všichni přečíst. Někteří z Vás obdrželi obsáhlý e-mail pana ředitele JN, který
přišel včera v odpoledních hodinách. Doufali jsme, že pan ředitel přijde, tak jak
avizuje v dopise, a budeme moci vést diskuzi. Situace se v tuto chvíli jeví jako
patová. Nenavrhuji v této věci žádné usnesení. Považuji usnesení, která jsou platná
za dostačující.
Ing. Rozbořil: Krátce bych problematiku shrnul a doplnil. Existují dvě platná
usnesení, která deklarují řešení pro Jesenickou nemocnici, což je zpětvzetí státem.
V dopise od pana Jedličky stojí, že pokud má OK stále zájem o zpětvzetí, ať zaplatí
71 596 000 Kč. Ale nejdříve je potřeba znalecký odhad, na základě kterého bude
rozhodnuto o dalším vývoji. OK připravuje varianty o možném postupu v případě, že
bude Jesenická nemocnice zpětvzata státem, který by ji poté chtěl převést na kraj.
31

Ing. Bitara: Pan Jedlička mě před týdnem vyzval na schůzku, která trvala 2 hodiny.
Jedním z hlavních témat byla žádost o schůzku s panem hejtmanem. Bylo
avizováno, že pan Jedlička dnes přijde diskutovat, ale nepřišel. Jednání bylo
nespočet a problematika stále nemá konce. Nevidím vinu na straně kraje, ale ve
vnímání problematiky ze strany pana Jedličky, kde se ztratilo to nejdůležitější, a tím
je pacient.
Ing. Rozbořil: Souhlasím s tím, že 30 tisíc pacientů je v nelehké situaci. V našem
programovém prohlášení je, že zachováme nemocnici na Jesenicku. Možná ne
v rozsahu 4 oborové nemocnice, ale taky aby měli obyvatelé základní, možná trochu
nadstandardní péči. Již dnes odcházejí pacienti do okolních nemocnic. V Jesenické
nemocnici zastarávají budovy, přístroje, vybavení, ale co je nejhorší, tak i lékaři.
Ing. Tesařík: Sám jsem se s touto problematikou potýkal s kolegy v minulém
volebním období.
Různé
Ing. Tesařík: V reakci na požadavek PhDr. Šarapatky se podařilo domluvit termín
pracovního setkání předsedů klubů dne 26. 10. 2015 nad novými dotačními pravidly.
Po skončení zastupitelstva žádá kolegy PhDr. Šarapatku a Mgr. Slavotínka, aby se
k termínu vyjádřili.
Ing. Rozbořil: Od 13 hod. bude jednat OK4EU. Potom, nebo předtím je k dispozici.

prof. Ing. Dr. Šarapatka, CSc. Dotázal se, zda jsou nové informace týkající se
Národního olympijského centra od doby, co jako klub obdrželi v této věci dopis. Bude
změna ve stanovách spolku s ohledem na obsazení pana starosty Prostějova
a PhDr. Mačáka, MBA, v dozorčí radě.
Ing. Rozbořil: Projekt je stále aktuální, část peněz se dala do Nymburka, některé
projekty z mnoha důvodů zanikly. Olympijské centrum v Prostějově je pilotní.
Proběhla tři jednání s paní ministryní s tím, že jí měl být do konce září zaslán dopis,
aby byla na tento projekt uvolněna částka 100 až 130 mil. Kč. Je třeba zjistit, zda lze
tyto finanční prostředky použít čistě na investice, i na přípravu této investice. Další
otázkou jsou následné provozní náklady, které může z části hradit buď svaz, nebo
ministerstvo. K otázce ohledně správní rady a kontrolního výboru – dojde určitě ke
změnám, o těch bude jednáno a předpokládá se nahrazení obou osob.
Mgr. Fidrmuc: Projekt národních olympijských center je koncepční, ale finančně
velice nákladný. Byl pozastaven a nyní se čeká na další jednání, které by se mělo
týkat i Vlády ČR, protože to přesahuje rámec Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.
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Ing. Rozbořil: Projekt má návaznost na státní rozpočet. Nyní se čeká na přislíbené
finanční prostředky.
Mgr. Záleská: Dotázala se, zda byl OK v souvislosti s přílivem uprchlíků osloven
ohledně vytipování nějakého zařízení pro případ krize. Dále zachytila na úřední
desce OK informaci, že do 30. 9. 2015 je možnost přihlásit se do výběrového řízení
na koupi budovy, ve které sídlí Poradna pro rodinu na Žilinské ulici. Kam se služba
stěhuje a v jakém rozsahu bude zachována?
Ing. Rozbořil: Včera byl na návštěvě Olomouce ministr vnitra Chovanec. Diskuze se
účastnilo 200 – 300 lidí. V OK bylo do dnešní chvíle zachyceno 13 migrantů.
Momentálně se na území kraje nenachází žádný migrant. Na území OK žádné
detenční zařízení nebude. Stavění stanů na Libavé bylo v kompetenci Armády ČR
a nemělo s tímto nic společného, jednalo se pouze o nácvik stanového tábora pro
případ velké vlny nebo krize. ČR plánuje dvě nová detenční zařízení. Ze
zrekonstruované věznice a z kasáren, jedno v Plzeňském kraji a druhé v Ústeckém
kraji. Zatím jsou chráněny hranice Německo – Rakousko, Česko – Německo jsou
otevřené, protože tam zatím neexistuje žádné nebezpečí přílivu uprchlíků do
Německa. Diskutovalo se hlavně o kvótách, my jsme všichni proti kvótám.
Momentálně má ČR 2 500 lidí, kteří tudy prošli. My jsme se přihlásili
k 1 500 běžencům a EU nám ještě k tomuto přidala další téměř 3 000 lidí. Nyní se
jedná o 4 500 lidech, kteří by měli být převedeni do ČR. Jsem ujištěný jak ministrem,
tak ředitelem migrační politiky na Ministerstvu vnitra ČR, že se v OK neplánuje žádná
výstavba zařízení, dokonce se ani nic nevytipovalo. V této věci zasedala
i Bezpečnostní rada OK.
MUDr. Fischer: Doplnil informace pana hejtmana o zdravotním zajištění nezletilých
migrantů. Potkáváme se zde s určitou částí nezletilých migrantů, kteří byli vysláni
svými rodinami jako předvoj, pokud jsou zde nějakým způsobem zachyceni, nejdou
do detenčních center. V tuto chvíli máme v Dětském centru Ostrůvek v Olomouci
kapacitu jeden pokoj čtyřlůžkový, vyčleněný pro tyto nezletilé migranty do věku 18 let
s tím, že jsme schopni vytvořit další kapacity.
Mgr. Kubjátová: Co se týče druhého dotazu Mgr. Záleské, tak poradna pro rodinu
byla spojena se Střediskem sociální prevence ve vilce Na Vozovce. V současné
době byly před námi velké investiční náklady na její rekonstrukci, nebyla plně
obsazena a byly tam i volné prostory. Sídlí tam úředníci vykonávající státní správu
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinná péče a zaměstnanci
olomoucké pobočky Poradny pro rodinu. Úředníci přesídlí do kanceláří na Krajský
úřad Olomouckého kraje a ti, kteří vykonávají sociální službu v rámci Poradny pro
rodinu, budou umístěni do budovy Na vozovce. Pro občana to také bude lepší na
orientaci.
Ing. Rozbořil: Je to součást pasportizace majetku. Jako kraj máme několik takových
nemovitostí, které nejsou 100% vytíženy a časem budou vyvolávat nemalé
prostředky na rekonstrukce.
Mgr. Záleská: A kapacitně to bude dostačující?
Mgr. Kubjátová: Naprosto.
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Mgr. Záleská: A personálně přechází celá ta poradna?
Mgr. Kubjátová: Ano, toto se nemění.

Mgr. Brázda: Dotázal se na názor ROK ohledně připravované zóny na přerovském
letišti? V minulých letech byly do plochy letiště investovány nemalé finanční
prostředky z rozpočtu OK a ze své zkušenosti uvedl, že po příchodu LOM Praha se
areál, který byl armádou postupně vyklizen, rozvíjí a fungují tam i určité
podnikatelské záměry.
Ing. Rozbořil: Jsou dvě varianty. Jedna varianta s letištěm, druhá varianta bez
letiště. Variantu s letištěm prosazuje armáda, potažmo LOM. Když to bude varianta
s letištěm, může tam být například pár výrobců ultralightů, zaměstnanost se nezvýší.
Jedná se o 400 ha pozemek. Napříč vede dráha, která je ohraničená letovým
koridorem, průmyslová zóna se tím zmenší ze 400 ha na 100 ha. Náklady na
ostrahu, sečení trávy atd. stojí ročně zhruba 60 mil. Kč.
Varianta bez letiště je velká průmyslová zóna o ucelené ploše 400 ha. Tato plocha
má několik výhod. Vlastnické – je ve vlastnictví státu, nic se nemusí vykupovat ani
vyjímat z půdního fondu. Další výhodou je ucelenost a také fakt, že pokud se dostaví
D1, vznikne v Přerově železniční překladiště. Jednalo by se o naprostý unikát v ČR.
Na této ploše by mohla být zóna, která může zaměstnat tisíce lidí. V případě letadel
bylo CzechInvestem řečeno, že by byla velká přidaná hodnota kvalifikovaných lidí,
odborníci na letecký průmysl, kteří by měli vyšší platy, a zvedl by se průměrný plat
v OK. V případě průmyslové zóny se zvýší již zmiňovaná zaměstnanost. ROK
a město Přerov jsou nakloněni variantě bez letiště. Nedávno proběhla schůzka
s ministrem Mládkem, se kterým bylo o těchto variantách diskutováno. Dne
20. 10. 2015 bude zasedat pracovní skupina pod Ministerstvem průmyslu a obchodu
ČR. Ministr Mládek musí předložit určitou variantu do konce roku a v lednu příštího
roku bude definitivně rozhodnuto, která z uvedených variant se schválí. Řešení
záležitosti je však závislé na stavbě D1.

Ing. Tesařík: Projednal termín schůzky nad novými pravidly se zástupci klubu ODS,
TOP 09, KSČM, ČSSD. S termínem 26. 10. 2015 ve 13 hod. souhlasí i pan hejtman.

Ing. Rozbořil: Dne 28. 9. 2015 se na velvyslanectví ve Vídni uskuteční
Svatováclavské posvícení, kterého se zúčastní zástupci podnikatelů, politiků
v plánovaném počtu cca 600 lidí. Součástí bude prezentace OK a gastroškoly OK
zde budou prezentovat regionální potraviny a výrobky.
Informoval o dalších termínech – dne 8. 10. 2015 proběhne slavnostní vyhlášení
krajských vítězů soutěže Firma roku a Živnostník roku v hotelu Clarion Congress
Hotel v Olomouci. Dne 14. 10. 2015 v 15:30 hod. se uskuteční 6. ročník celostátního
festivalu pro handicapované talenty a zdravotně postižené. Jedná se o pěveckou a
výtvarnou soutěž, jediný festival svého druhu v ČR. Uskuteční se v pavilonu A na
výstavišti Flora. Dne 23. 10. 2015 v 19 hod. v Posádkovém domě armády proběhne
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společenské setkání k 15. výročí vzniku Olomouckého kraje. Zváni jsou všichni, kdo
byli členy v Bezpečnostní radě OK, všichni hejtmani, zástupci policie a celníků.
Budou předávána významná ocenění. Na setkání jste zváni.

44.

Závěr

Ing. Rozbořil ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 13:26 hod.
Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 25. 9. 2015“ a přehled jmenovitého hlasování
o jednotlivých usneseních.
V Olomouci dne 5. 10. 2015
Zapsala: Vendula Stašková

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

……………………………………..
RNDr. Alena Rašková
členka zastupitelstva

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

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

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

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