Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 22. února 2013
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 22. 2. 2013
v 10:00 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: prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.,
PhDr. Oldřich Svozil
Zahájení zasedání se neúčastnil:

MUDr. Ivan Sumara (příchod v 10:08 hod.)
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil.

1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Rozbořil zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Lucii Calábkovou
a osobu zodpovědnou za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení Ing. Niče,
vedoucího odboru kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
ČSSD
Mgr. Radovan Rašťák
KSČM
Ing. Miroslav Marek
Koalice pro OK
RNDr. Ladislav Šnevajs
ODS
Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA
TOP09 a STAN Blanka Kolečkářová
Přítomno 52, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
ČSSD
PaedDr. Karel Crhonek
KSČM
Miroslava Vlčková
Koalice pro OK
Mgr. Ivo Slavotínek
ODS
Ing. Stanislav Orság
TOP09 a STAN Mgr. Radek Brázda
Přítomno 52, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. 12. 2012 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 21. 12. 2012

K bodu 6 Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – návrh rozpočtu – prof. Ing. Dr.
Šarapatka, CSc. vznesl dotaz týkající se Jeseníků – Sdružení cestovního ruchu
a požádal o přehled financování a aktivit sdružení.
Ing. Jiří Rozbořil zaslal dne 24. 1. 2013 prof. Ing. Dr. Šarapatkovi, CSc. podklady
k financování a aktivitách obou sdružení cestovního ruchu, jejichž členem
je Olomoucký kraj.

V bodu 29 Různé – Ing. Jurečka požádal, aby na příštím zasedání ZOK byl
předložen materiál k letišti Bochoř, včetně návrhu na řešení pro příští období.
Předkládáno ZOK 22. 2. 2013 pod bodem 22 – Regionální letiště Přerov, a.s.

Ing. Jiří Rozbořil připomněl, že návrhy na úpravy, změny a doplnění usnesení,
navrženého v materiálu pro jednání zastupitelstva, předloženého zastupitelstvu dle
§ 7 odst. 4 jednacího řádu, se předkládají předsedajícímu písemně.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Materiály byly zaslány 6. 2. 2013
a v elektronické podobě byly k dispozici dne 12. 2. 2013 na internetových stránkách
Olomouckého kraje. Aktuální program je předložen na stůl. Je doplněn o body, které
byly projednány na jednání Rady Olomouckého kraje (dále jen ROK) dne 14. 2. 2013
a jsou Vám předkládány na stůl.
MUDr. Fischer: Požádal o zařazení nového bodu do programu, který se zatím
zpracovává, a zastupitelé ho obdrží v průběhu dnešního zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje (dále jen ZOK). Jedná se o materiál s názvem „JESENICKÁ
NEMOCNICE, spol. s r. o. - spolufinancování projektu“. Písemné podklady od
Jesenické nemocnice, spol. s r. o. (dále jen JN) jsme obdrželi až dnes ráno.
V materiálu je obsaženo zejména to, jakým způsobem by měl být projekt
švýcarských fondů dopracován a jaký podíl financování z veřejných zdrojů se
předpokládá, včetně uvedení spolufinancování OK.
Ing. Rozbořil: Potvrdil tuto informaci, OK obdržel včera, tj. 21. 2. 2013 dopis JN
o tom, že si podala žádost o švýcarské fondy. Při projednávání tohoto materiálu bude
prostor k diskusi.
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Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2.
3.
4.1.
4.2.

zasedání
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
Smlouva o revolvingovém úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního

4.3.

systému Jihomoravského kraje na území Olomouckého kraje
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku Muzeu umění Olomouc, státní

5.1.
5.2.

příspěvkové organizaci
Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny
Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - účelové dotace ze státního rozpočtu

obcím Olomouckého kraje
6.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny
6.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny – DODATEK 6.2.

materiál bude předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - příspěvky ze státního rozpočtu obcím

6.3.

Olomouckého kraje na rok 2013
Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - účelové dotace ze státního rozpočtu

obcím Olomouckého kraje
6.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje
6.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje –
7.
8.

DODATEK - materiál bude předložen na stůl
Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2014 - 2015
Vzdání se práva a prominutí pohledávky Střední školy zemědělské Olomouc,

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.

U Hradiska 4, příspěvkové organizace Olomouckého kraje
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
Revokace části usnesení č. UZ/2/12/2012 ze dne 21. 12. 2012 – Přímá

11.
12.
13.

podpora vrcholových sportovních oddílů
Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Příspěvky v oblasti sportu v roce 2013 - materiál bude předložen na stůl
Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje

14.
15.

v roce 2012
Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji

16.

v roce 2013 - materiál bude předložen na stůl
Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury
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a

památkové

péče

17.

v Olomouckém kraji v roce 2013 - materiál bude předložen na stůl
Návrh na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok

18.
19.
20.
21.

2012 - materiál bude předložen na stůl
Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Navýšení dotace – Městská kulturní zařízení Jeseník, p.o.
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v sociální oblasti
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok

22.
23.
24.

2013 - vyhlášení
Regionální letiště Přerov, a.s.
Spolek pro obnovu venkova ČR – žádost o finanční příspěvek
Plán realizace investičních projektů Olomouckého kraje spolufinancovaných

25.

z evropských fondů
Projekty Olomouckého

26.

předkládané ke schválení financování
Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky sborů

kraje

spolufinancované

z

evropských

fondů

dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 - materiál bude
27.
28.

předložen na stůl
Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r. o. - spolufinancování projektu - materiál

29.
30.

bude předložen na stůl
Závěr
Různé

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

Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu
1.

2.

s c h v a l u j e upravený program 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 22. 2. 2013

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/1/2013
Přítomno 52, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

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.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/2/2013
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Záleská: Požádala, aby na příštím zasedání ZOK bylo zařazeno k projednání
Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje na období 2012 – 2016 (dále jen
PP ROK).
Ing. Rozbořil: Na zasedání ZOK konaném dne 26. 4. 2013 bude projednáno PP
ROK.
MUDr. Chalánková: Za klub TOP 09 a STAN požádala o podání písemné informace,
a to k usnesení č. UR/4/41/2013 Realizace investiční akce „Nemocnice Přerov –
modernizace pavilonu operačních oborů“, především o jaké práce se jedná, dále
informace k usnesení č. UR/4/46/2013 Zahraniční aktivity OK – vyhodnocení
za období 2008 – 2012 a plán na rok 2013 a informace k usnesení č. UR/5/31/2013
Vyhodnocení kontrol hospodaření příspěvkových organizací OK z oblasti sociální.
Mgr. Fidrmuc: Uvedl svůj podnět k usnesení č. UR/5/26/2013 – Pedagog OK,
zda by ROK mohla zvážit spojení udělení ceny Pedagog OK s možností finanční
odměny, podobně jako je tomu u ceny Podnikatel roku. Dále, zda by výběr
odměněných pedagogů ze seznamu navržených mohl být prováděn nezávislou
organizací, jako je např. Česká školní inspekce (dále jen ČSI). Poprosil o zvážení
možnosti odpovídající prezentace odměněných pedagogů v tisku, případně
dlouhodobým zveřejněním v prostorách krajského úřadu Olomouckého kraje (dále
jen KÚOK). Stálo by za to zvážit do budoucna a připravit propojení udělení ceny
Pedagog OK s připravovaným kariérním řádem pedagogů. Navrhl podobně
postupovat u cen, jako je např. cena Sportovec OK nebo Cena za přínos v oblasti
kultury. Důvod navržení je ten, že cena OK je v současné době medaile,
je to především morální ocenění, a slušelo by se připojit k této ceně i nějakou
finanční částku. Cenu dostává v tuto chvíli 15 pedagogů. Je otázka, jestli to není
množství příliš velké, zda by nebylo lepší dát počet menší, ale dát odpovídající ceny.
Návrh na cenu dávají ředitelé škol a o ceně pak rozhoduje Výbor pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost (dále jen V-VVZ), ve kterém zasedají ředitelé škol.
Odměna, kterou učitel dostává, nemá žádný dopad na jeho pracovní pozici a cena
také nemá náležitou dlouhodobou prezentaci. Tento podnět předal písemně.
Ing. Rozbořil: Poděkoval za podnět. V materiálu je prezentován záměr cenu
realizovat. Věří v to, že se příslušná komise ROK nebo výbor ZOK a následně ROK
bude tímto podnětem zabývat.
PaedDr. Crhonek: Jako předseda V-VVZ informoval o 1. zasedání tohoto výboru,
které se bude konat dne 6. 3. 2013. Zmíněný návrh má připraven k projednání.
Nesouhlasí ale s tím, aby se na ceně podílela ČSI, protože je to věcí orgánů kraje.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/3/2013
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

4.1.

Smlouva o revolvingovém úvěru s Českou spořitelnou, a.s.

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. OK uzavírá každým rokem na bázi soutěže
tento úvěr. V posledních letech se jednalo vždy o částku ve výši 300 mil. Kč. Tyto
finanční prostředky byly účelově vázány na eventuální krytí provozních výdajů
zejména z důvodu řešení nenadálých krizových situací, nejistoty naplňování
daňových příjmů OK apod. V předešlých letech nebyl tento úvěr vůbec čerpán. Teď
na základě výběrového řízení vyhrála Česká spořitelna, a. s. V materiálu je návrh
smlouvy o úvěr, která je uzavřena na částku 300 mil. Kč po dobu 5 let. Úvěr
je z tohoto pohledu výhodný. Do rozpočtu OK bude úvěr zapojen v případě, že bude
čerpán. Až tehdy by byl do rozpočtového výhledu zapojen. Oproti minulosti je zde
změna, kdy se tato smlouva rozšiřuje na financování provozních výdajů OK
a případné předfinancování projektů z evropských fondů. Vyzval zastupitele
k dotazům.
RNDr. Kosatík: Souhlasil se slovy hejtmana. DZ tak jak je napsána, hypoteticky
umožňuje použití 300 mil. Kč na předfinancování projektů. V tomto případě by pak
ten hlavní a původní účel, že bude případně sloužit jako rezerva, nemohl být
naplněn, protože by zde nezůstaly žádné finanční prostředky. Dal k úvaze ROK, aby
alespoň část prostředků procentuální, 10 %, ponechala jako opravdu nedotknutelnou
rezervu.
Ing. Rozbořil: Tato připomínka je relevantní. Nedokáže si ale představit, že by teď
striktně měli alokovat nějakou částku. Ujistil všechny přítomné, že ROK bude s těmito
financemi obezřetně nakládat a stanoví způsob alokace, o kterém bude informovat
minimálně Finanční výbor ZOK (dále jen V-F).
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/4/2013
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

4.2. 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 Mgr. Mačák, MBA. Jedná se o standardní smlouvu, kde jsou
stejné podmínky jako v minulém roce, a to pro období od 9. 12. 2012 do konce roku
2013. Maximální výše kompenzace činí cca 1 494 tis. Kč.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/5/2013
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
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4.3. Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku Muzeu umění
Olomouc, státní příspěvkové organizaci
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. V tomto bodu schvalujeme uzavření smlouvy
o poskytnutí příspěvku Muzeu umění Olomouc, s. p. o. V důvodové zprávě (dále jen
DZ) máte popsán celý vývoj. V roce 2006 došlo k předání Muzea Umění Olomouc,
s. p. o. Ministerstvu kultury České republiky a na základě smlouvy se OK zavázal
v rámci podpory kultury poskytovat tomuto muzeu, počínaje rokem 2007, finanční
příspěvek. Pro rok 2013 byla v rozpočtu schválena výše příspěvku 22 500 tis. Kč,
což je oproti předcházejícímu roku o 2 500 tis. Kč méně. ROK doporučuje tento
materiál schválit.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/6/2013
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/7/2013
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

5.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - 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/3/8/2013
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/9/2013
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
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6.1.1. Rozpočet
DODATEK

Olomouckého

kraje

2013

-

rozpočtové

změny

–

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. ZOK uložilo ROK na základě usnesení
č. UZ/2/12/2012 ze dne 21. 12. 2012 dle bodu 4 informovat pravidelně ZOK
o provedených rozpočtových změnách. ROK tedy plní svůj úkol a materiál předkládá.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/10/2013
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

6.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - příspěvky ze státního rozpočtu
obcím Olomouckého kraje na rok 2013
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu
České republiky na výkon státní správy v objemu cca 476 990 tis. Kč. Vzhledem
ke stavu rozpočtu a finanční situaci tento příspěvek na výkon státní správy oproti
roku 2012 nebyl valorizován. Vše ostatní je uvedeno v DZ materiálu. Vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/11/2013
Přítomno 53, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

6.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Jde o dotace ze státního rozpočtu obcím OK
na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta České
republiky, a to ve výši 24 783 tis. Kč. V přiložené tabulce je rozdělení dotace
po okresech, rozepsáno na jednotlivé obce. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/12/2013
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6.4. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje
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2013

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. V materiálu jsou uvedeny žádosti, které došly
do doby rozhodnutí ROK a návrhy na poskytnutí dotační pomoci v rámci významných
projektů. Vyzval zastupitele k dotazům.
RNDr. Šnevajs: Shrnul, že v materiálu se rozděluje více než 10 mil. Kč z rozpočtu
OK. Jak vyplývá z přiložené tabulky, je podporováno 28 významných projektů
z 52 žádostí. Při procházení jednotlivých žádostí se snažil najít v materiálu logiku
nebo systém, proč je u některého projektu 0, u některého přeřazení do 25 tis. Kč
příspěvků a u některých poměrně významné částky podpory. Bylo obtížné nějaký
systém najít. Dotázal se, proč materiál nebyl předložen V-F? Jde o systémovou
změnu, že už nebude potřeba vyjádření V-F k tomuto materiálu, nebo je to poprvé
a do budoucna se s tímto principem bude počítat?
Ing. Rozbořil: Sdělil, že materiál byl projednán na ROK a V-F zasedal po základním
materiálu v ROK. Nejedná se tedy o žádnou systémovou změnu nebo chybu. Ujistil
RNDr. Šnevajse, že příští významné projekty budou již na zasedání V-F předloženy
tak, jak bylo doposud ve zvyku. Co se týče posuzování žádostí, logiku v tomto ani
nelze najít. ROK musí posuzovat případ od případu, projekt od projektu. Tomuto
materiálu věnovala ROK opravdu velkou pozornost. Jediná věc, která skutečně stojí
za povšimnutí je, že neprošel V-F a nejednalo se o úmysl ani systémovou chybu. V-F
zasedal po ROK, která tento materiál schválila.
MUDr. Chalánková: OK má řadu dotačních titulů, některé jsou více transparentní
a některé méně, vše je vývoj. Příkladem takového dobře transparentního dotačního
titulu je Program obnovy venkova, o kterém se velmi diskutuje a má velmi striktní
pravidla. Tam, jak známo chybí dost peněz. Zatím jsme schválili 22 mil. Kč
a hovoříme o tom, že možná tento dotační titul bude navýšen.
V tomto materiálu upozornila, že mezi žadateli je velká část z oblasti sportu a kultury,
např. na str. 5 a 22 Přílohy č. 1. OK má své dotační tituly jak na podporu sportu, tak
na podporu kultury. Požádala o vysvětlení, eventuálně přesunutí žádostí pro oblast
sportu právě do jejich dotačních titulů. Domnívá se, že dotační titul významné
projekty, by měl být pro zcela výjimečné použití, pokud možno limitně se blížit 0.
Ing. Rozbořil: Samozřejmě nemůžeme zabránit žádnému spolku či organizaci, aby
si v případě vypsání grantu o něj zažádaly. V souvislosti s výpadky ze státního
rozpočtu a s rozhodnutími Ministerstva financí ČR, kdy dochází ke krácení finančních
prostředků, organizace považují jako poslední záchranu OK. V souvislosti s tímto je
pochopitelné, že se ve významných projektech objevují žádosti, které zcela
neodpovídají charakteru významným projektů. Tyto organizace chceme podpořit.
Například Olomoucká krajská organizace ČSTV, dostane tak velký finanční
příspěvek, protože není zatím takový systém ve sportu. Tuto částku používají
k rozdělení mezi své členy na údržbu sportovních tělovýchovných zařízení. Jiné
peníze nezískají. Pokud máme podporovat naši mládež v zájmu o sport, jedná se
o významné peníze.
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MUDr. Chalánková: Chápe situaci, kterou popsal Ing. Rozbořil. Znovu se dotázala,
proč tito žadatelé neuplatňují své požadavky v rámci dotačního titulu pro podporu
sportu.
Ing. Rozbořil: Samozřejmě někteří žadatelé jsou uspokojováni v rámci konkrétních
dotačních titulů. Ne vždy je však možné žadatele uspokojit z těchto titulů z pohledu
účelovosti.
RNDr. Kosatík: Významné projekty vznikaly právě proto, že OK chtěl vytvořit jinou
možnost, než jsou rezortní krajské dotační tituly a to ze dvou důvodů. První důvod
byl ten, že u dotačních titulů rezortních bylo stanovené pevné datum podání projektů.
Řada projektů ze všech možných oblastí – kultury, sociální, sportovní, školské,
se totiž objeví až během roku, protože se na jejich financování podílejí i další
subjekty, stát, obce, občanská sdružení apod. Druhý důvod byl ten, že kdybychom
přeřadili např. Olomouckou krajskou organizaci ČSTV do sportovních grantů,
tak dnes v bodě 12 budeme rozdělovat necelých 12 mil. Kč a tento příspěvek by byla
třetina celkové částky. Bylo by to nesouměřitelné, neporovnatelné, buď zvýhodňující
Olomouckou krajskou organizaci ČSTV nebo posílající úplně pryč. Tyto dva důvody
byly již od začátku osvojení významných projektů hlavními argumenty, které stále
platí. Samozřejmě by bylo dobré, aby finanční materiály procházely V-F. Snažili jsme
se ustavující zasedání komisí a výborů domluvit co nejdříve, takže V-F se sešel
30. 1. 2013 za účasti hejtmana. Bohužel významné projekty byly projednány v ROK
dříve, a jak hejtman již řekl, všechny další finanční materiály budou V-F předloženy.
Mgr. Rašťák: Příspěvek Olomoucké krajské organizaci ČSTV nemůže být zařazen
do programu „Příspěvky v oblasti sportu 2013“, protože tam se jedná o neinvestiční
příspěvky. U významných projektů můžeme u jednotlivých případů rozhodovat
i o investičních příspěvcích, a to je tento konkrétní případ.
Ing. Rozbořil: Poděkoval za příspěvky do diskuse a sdělil technickou opravu
v usnesení, v bodě 2, odstavec a), u žádosti č. 7 „Olomoucké krajské sdružení ČSTV
Olomouc“ nahradit za „Olomoucká krajská organizace ČSTV Olomouc“. Změna
se týká pouze názvu, IČ a adresa zůstává, vše ostatní je v pořádku.
Na základě diskuze byla provedena změna v DZ:
DZ str. 1:
„Žádosti č. 7 – Olomoucké krajské sdružení ČSTV Olomouc Olomoucká krajská
organizace ČSTV …“
Příloha č. 1 str. 5:
Oprava textu v kolonce „Žadatel“:
Olomoucké krajské sdružení ČSTV Olomoucká krajská organizace ČSTV
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
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2.

schvaluje
a) výjimku z Pravidel u žádostí č. 7 a č. 43:
Žádost č. 7 – Olomoucká krajská organizace ČSTV, IČ: 70923353 – účel
„Podpora při zajišťování provozu a údržby sportovních a tělovýchovných
zařízení sportovních klubů, tělovýchovných jednot a pracovišť Okresních
a Regionálních sdružení ČSTV sdružených v Olomoucké krajské organizaci
ČSTV, včetně pracoviště Olomoucké krajské organizace ČSTV“.
Žádost č. 43 – Sokolská župa Severomoravská, Zábřeh na Moravě,
IČ: 13643266 – účel „Opravy a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení“.
b) předložený návrh realizace Významných projektů dle upravené Přílohy č. 1
důvodové zprávy v částce 10 610 000 Kč

3.

ukládá podepsat smlouvy dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/13/2013
Přítomno 53, pro 49, proti 0, zdrželi se 4, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje
Olomouckého kraje – DODATEK

2013

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/14/2013
Přítomno 53, pro 48, proti 0, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

7.

Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2014 - 2015

Ing. Rozbořil: Rozpočtový výhled je nástrojem OK pro predikování vývoje
pro období 2-5 let. V materiálu jsou uvedené daňové příjmy, první řádek na stránce
příjmů, kdy avizujeme mírné navýšení daňových příjmů. Příjmy celkem by měly
mírně, téměř neznatelně růst. Očekáváme, že v následujících letech by mohlo přijít
oživení ekonomiky, ale nejsme zase příliš optimističtí. Na stránce výdajové je vidět
mírný pokles ve výdajích. V materiálu je uvedeno, ve kterých oblastech se toto
snížení projevuje. Na další straně je přehled úvěrů a půjček OK v řazení od smlouvy
s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB), Komerční bankou, a. s. (dále jen KB)
a celková rekapitulace zůstatku ke splácení. Důležitý graf je splácení úvěrů včetně
nových tranší, je zde vývoj v letech až do roku 2037. Další důležitá věc je dluhová
služba. Je rozložena natolik dobře, že významně nezatěžuje OK. Tomu svědčí i to,
že OK již dlouhodobě pracuje s přebytkem, který je avizován i za rok 2012. Zatím
neznáme přesné číslo, ale přebytek za rok 2012 bude minimálně nad 100 mil. Kč.
Na poslední straně je uveden výpočet ukazatele dluhové služby s vlastním
procentuálním zatížením. Vyzval zastupitele k dotazům.
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RNDr. Kosatík: Dne 30. 1. 2013 se sešel V-F, který se materiálem detailně zabýval.
Na závěr jej schválil všemi přítomnými hlasy. Na dnešním zasedání ZOK v bodě 4.1.
byl však projednán revolvingový úvěr ve výši 300 mil. Kč České spořitelny, a. s.,
který v tomto materiálu není vůbec zmíněn. Je zřejmé, že ROK chystala materiál
dříve, než ZOK rozpočtový výhled schválilo. Rovněž připomněl již avizovaný
přebytek hospodaření za rok 2012 ve výši cca 100 mil. Kč. Navrhl, byť to úplně
nebývalo v minulosti zvykem, aby se na červnovém zasedání ZOK projednala
aktualizace materiálu (rozpočtového výhledu), kde by se zohlednilo jak 300 mil. Kč
revolvingového úvěru, tak 100 mil. Kč přebytku hospodaření.
Ing. Rozbořil: Souhlasil s připomínkou RNDr. Kosatíka. Podal vysvětlení o tom,
že revolvingový úvěr nebyl v minulých letech čerpán. V případě, že by OK nečerpal
úvěr ani v těchto letech, tak se v podstatě neobjevuje v rozpočtovém výhledu
ani v rozpočtu OK. V momentě, kdy se ale rozhodne ROK potažmo ZOK úvěr čerpat,
bude zahrnut v rozpočtovém výhledu, i v rozpočtu OK.
RNDr. Kosatík: V minulých letech byl úvěr určen pouze na krizové situace a bylo
tedy pravděpodobné, že nebude čerpán. Nicméně v letech 2014 a 2015 má být
použit na předfinancování evropských projektů. Je tedy pravděpodobné,
že se alespoň jeho část čerpat bude.
Ing. Rozbořil: Nejsme v rozporu. Samozřejmě očekáváme předfinancování v řádu
cca 300 mil. Kč, ale stále jsme ve stavu rezervy.
RNDr. Kosatík: Navrhl, že by se přesto měl úvěr objevit v rozpočtovém výhledu,
a to jako zdroj s nulovým čerpáním.
Ing. Rozbořil: Souhlasil s uvedením řádku s nulovým čerpáním.
Ing. Juřenu, aby příště s touto připomínkou počítal a zapracoval ji.

Požádal

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/15/2013
Přítomno 53, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
Ing. Rozbořil upozornil, že k danému bodu chtěl hlasovat „pro“, ale v časovém limitu
nestačil zmáčknout hlasovací zařízení.
Požádal o provedení změny v hlasovacím přehledu:
Přítomno 53, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

8.
Vzdání se práva a prominutí pohledávky Střední školy zemědělské
Olomouc, U Hradiska 4, příspěvkové organizace Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. Střední škola zemědělská Olomouc požádala
o vzdání se práva a prominutí pohledávky za panem Ing. Motyčkou ve výši
cca 364 tis. Kč. Jedná se o dlužné období z roku 1994. Dluh je za neuhrazenou
fakturu. Celá kauza je popsána v DZ v bodech a) až j). Doporučil povšimnout
si zejména bodu h), kde JUDr. Pavel Štěpánek konstatuje promlčení pohledávky.
ROK projednala řešení této pohledávky a doporučuje materiál schválit.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/16/2013
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

9.1.

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Tesařík: Navrhl, aby po příslušné diskusi k jednotlivým bodům byly všechny
materiály v rámci urychlení hlasovány en bloc.
Ing. Rozbořil: Jedná se procedurální návrh, o kterém se bude hlasovat. Diskuse
bude probíhat ke každému bodu samostatně.
Procedurální hlasování o možnosti hlasovat o bodech 9.1. - 9.5. současně:
Přítomno 53, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

9.2.

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

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

9.3. Majetkoprávní
majetku

záležitosti

–

bezúplatné

převody

nemovitého

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

9.4.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

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

9.5. Majetkoprávní
nemovitého majetku

záležitosti

–
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vzájemné

bezúplatné

převody

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/17/2013, UZ/3/18/2013, UZ/3/19/2013,
UZ/3/20/2013, UZ/3/21/2013
Přítomno 53, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

10. Revokace části usnesení č. UZ/2/12/2012 ze dne 21. 12. 2012 –
Přímá podpora vrcholových sportovních oddílů
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Tímto materiálem napravujeme technickou
chybu, kterou jsme učinili při projednávání rozpočtu OK, konkrétně v Příloze č. 4 a 5
jak v ROK tak v ZOK. Jedná se o chybně uvedené názvy dvou subjektů, kterým má
být přidělena dotace.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/22/2013
Přítomno 53, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 9. Návrh byl přijat.

11.

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Tímto materiálem se promíjí povinnost odvodu
za porušení rozpočtové kázně třem subjektům. Ve všech případek prohřešek
spočíval v tom, že vyúčtování akcí bylo předloženo po termínu. Vyúčtování bylo
předloženo následně a vše bylo v pořádku.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/23/2013
Přítomno 53, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 8. Návrh byl přijat.

12.

Příspěvky v oblasti sportu v roce 2013

Mgr. Rašťák: OK vyhlásil 22. 12. 2012 grantový program „Příspěvky v oblasti sportu
v roce 2013“. V DZ je uvedeno rozdělení celkem 11 650 tis. Kč ve dvou programech.
Celkem bylo 624 přijatých žádostí, vyhovělo se 360. Upozornil na žádost z okresu
Prostějov v Programu I, č. 13. V DZ je uvedeno, že v případě této žádosti bude
uzavřena smlouva až po ukončení insolvenčního řízení, přičemž nejzazší termín je
25. 8. 2013.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

14

Ing. Jurečka: Poděkoval za předložený materiál. Chápe, že v této oblasti je výrazně
více žádostí než je možno pokrýt. Tuto problematiku diskutoval s kolegy Koalice
pro OK, kteří jsou členy Komise pro mládež a sport ROK (dále jen K-MS). K-MS
materiál projednávala. Nicméně členové komise za Koalici pro OK se shodli,
že se opomíjí oblasti, které se zabývají mládeží, ale neprovozují vrcholový sport
nebo sport, který je organizovaný v soutěžích. Zabývají se spíše výchovnou
a osobnostní stránkou mládeže. Uvedl, že je v zájmu OK tyto organizace podporovat.
Jedná se o organizace typu skaut apod., které mají velký přesah do prevence
kriminality. K-MS by se měla výrazným způsobem zaměřit i na tuto oblast. Pro příště
navrhl, aby materiál, který dostává K-MS obsahoval i priority a návrhy výši podpory,
o kterých by bylo možno jednat. Při projednávání tohoto materiálu tentokrát nebyl
příliš prostor na provedení změn. Bylo by dobré nastavit nějaké priority, ale chápe,
že nelze vytvořit určitá bodová kritéria.
Mgr. Rašťák: Tato problematika se diskutuje každoročně v K-MS. Zatím vždy
převládl názor, že OK skutečně podporuje výkonnostní sportovní kluby, oddíly nejen
mládeže, ale i ty, které dělají vyšší soutěže. Zdůraznil, že program podpory sportu
kraje, není jediným dotačním titulem, ze kterého mohou tyto organizace čerpat.
U menších organizací, o které se právě jedná, by příspěvky byly poměrně
symbolické. Jestliže by byly uspokojeny z tohoto dotačního titulu, došlo by ještě
k většímu rozmělnění finančních prostředků v rámci programu příspěvků v oblasti
sportu. Takže to je pravděpodobně důvod, proč K-MS zatím k této myšlence
nepřistoupila.
Ing. Rozbořil: Doplnil, že tyto organizace si mohou žádat v rámci 25 tis. Kč
příspěvků, které mohou být poskytnuty i v oblasti sportu.
Mgr. Záleská: Přimluvila se za to, aby zmíněné mládežnické organizace,
v souvislosti s výší jejich rozpočtu, měly nárok na větší příspěvek. Malé částky
nejsou pro ně významnou podporou. V K-MS se opravdu velká debata v tomto směru
nerozvíjela. Navrhla, aby kolegové, kteří jsou nominováni do komisí, měli větší
prostor k rozdělování těchto finančních prostředků.
Ing. Rozbořil: Lze diskutovat o každém spolku, ale rozdělování malých finančních
podpor by se vzhledem k náročnosti administrace nemusela vždy vyplatit. Ale vždy je
prostor k diskusi.
Ing. Jurečka: I přesto, že při projednání materiálu nebyl příliš prostor k diskusi
některé částky nebo jejich alokace měnit, v závěru se kolegové přece jen vyjádřili.
Za to poděkoval kolegovi Mgr. Zemánkovi. Některé dílčí změny se tedy v materiálu
podařilo udělat. Nejednalo se tak pouze o rozhodnutí koalice, ale byl zde i malý
prostor pro opozici.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/24/2013
Přítomno 53, pro 46, proti 0, zdržel se 4, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

13. Rozpis rozpočtu škol a
Olomouckého kraje v roce 2012

školských
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zařízení

v

působnosti

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. Jedná se o rozpis rozpočtu škol a školských
zařízení v roce 2012. ZOK bere materiál pouze na vědomí, kdy Krajský úřad
Olomouckého kraje (dále jen KÚOK) v přenesené působnosti rozepisuje finanční
prostředky s vědomím ZOK na jednotlivé školy. Jde o tzv. přímé náklady, které jsou
určené především na platy, výdaje na učební pomůcky, výdaje na další vzdělávání
pedagogických pracovníků apod.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/25/2013
Přítomno 53, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

14.

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Úvodní slovo přednesl Ing. Švec. Šest škol požádalo o rozšíření okruhu doplňkové
činnosti. Tento materiál má 6 příloh. Rozšíření doplňkové činnosti je zvýrazněno
tučně.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/26/2013
Přítomno 53, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

Ing. Rozbořil vyhlásil přestávku. Přestávka trvala od 11:15 do 11:30 hod.

15. Zajištění
a
financování
v Olomouckém kraji v roce 2013

regionálních

funkcí

knihoven

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Zajištění a financování regionálních funkcí
knihoven upravuje zákon o knihovnách. Výkon regionálních funkcí pro OK zajišťuje
Vědecká knihovna Olomouc a využívá k tomu dalších 7 pověřených knihoven
(Jeseník, Olomouc, Lipník nad Bečvou, Prostějov, Přerov, Hranice, Šumperk). Tyto
služby využívá celkem 476 základních knihoven. Pro rok 2013 je zde rozdělována
částka 9 mil. Kč. ROK tento materiál projednávala opakovaně, proto byl materiál
předložen ZOK na stůl.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/27/2013
Přítomno 53, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
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16. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové péče
v Olomouckém kraji v roce 2013
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. V programu podpory kultury a památkové péče
v OK, který zahrnuje dílčí programy „Obnova kulturních památek v Olomouckém
kraji“, „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“
a „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji“ zůstává v rozpočtu 21 270 tis. Kč.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/28/2013
Přítomno 53, pro 49, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

17. Návrh na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury za rok 2012
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Jedná se o návrh na udělení Cen OK za přínos
v oblasti kultury za rok 2012. Návrhy mohly předkládat fyzické i právnické osoby.
Zasláno bylo celkem 103 návrhů na ocenění 80 subjektů. Všechny jsou uvedeny
v Příloze č. 1. Slavnostní předání cen se uskuteční 10. dubna 2013 v Moravském
divadle Olomouc. Pozvánky na tuto slavnostní akci obdrží členové ZOK
v dostatečném předstihu a budou moci zúčastnit se. Mimo materiál sdělil informaci
o udělení Ceny hejtmana za výjimečný počin v oblasti kultury pro Občanské sdružení
Balet Globa za úspěch na Mistrovství světa v interpretačním umění v Los Angeles.
ROK rozhodla podpořit tento počin s ohledem na daný úspěch a jedinečnost aktivity
ve prospěch osob se zdravotním postižením.
Ing. Rozbořil: Potvrdil slova náměstka Mgr. Rašťáka. Nad rámec vypsaných cen
se ROK rozhodla udělit Cenu hejtmana, a to v kontextu se skutečně výjimečným
záměrem tohoto souboru. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému
materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/29/2013
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

18.

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Jedná se o prominutí povinnosti odvodu
za porušení rozpočtové kázně u Mysliveckého sdružení Hrubý Les v Citově, které
obdrželo dotaci z programu obnovy kulturních památek v OK ve výši 500 tis. Kč.
Předání a převzetí díla se uskutečnilo po termínu vymezeném ve smlouvě, práce
byly naplněny v celém rozsahu. ROK doporučuje materiál schválit.
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Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/30/2013
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

19.

Navýšení dotace – Městská kulturní zařízení Jeseník, p.o.

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Jedná se již o avizovaný materiál. Na základě
žádosti města Jeseník o zvýšení dotace na úhradu nákladů spojených s realizací
XVIII. ročníku Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua. Jde o významnou
kulturní akci, ROK navrhla navýšit tuto částku o 50 tis. Kč, tedy na 150 tis. Kč.
Ing. Rozbořil: 100 tis. Kč bylo již schváleno v rámci přímých podpor, jedná se pouze
o navýšení. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/31/2013
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

20.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v sociální oblasti

Úvodní slovo přednesl Mgr. Kubjátová. Vše je uvedeno v DZ. Protože zřizovatel dal
souhlas s rozšířením činností v oblasti sociálně-právní ochrany podle zákona
o sociálně-právní ochrany ve znění pozdějších předpisů, je potřeba k tomuto upravit
zřizovací listinu.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/32/2013
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

21. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2013 - vyhlášení
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Pro „Dotační program OK pro oblast
protidrogové prevence pro rok 2013“ byly z rozpočtu OK vyčleněny finanční
prostředky ve výši 2 500 tis. Kč. Přílohou tohoto materiálu jsou pravidla
pro poskytnutí dotace a termín přijetí žádostí.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/33/2013
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
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22.

Regionální letiště Přerov, a.s.

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. ROK předkládá ZOK materiál o volbě
představenstva a dozorčí rady Regionálního letiště Přerov, a. s. (dále jen RLP)
za OK a delegování zástupce OK na jednáních valné hromady.
Ing. Rozbořil: Vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Slavotínek: Po projednání v klubu Koalice pro OK a po projednání s panem
Kubíčkem a Ing. Jurečkou sdělil nominaci do dozorčí rady RLP, místo pana Františka
Kubíčka Ing. Mariana Jurečku. František Kubíček a Ing. Jurečka souhlasili s touto
nominaci.
Ing. Rozbořil: Dal o této změně hlasovat. Avizoval po odhlasování sdělení několika
informací o Letišti Bochoř.
Procedurální hlasování o návrhu Mgr. Slavotínka (Koalice pro OK):
Přítomno 53, pro 50, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Na základě diskuze byla provedena změna v DZ:
DZ str. 2:
„Návrh předkladatele na nové členy dozorčí rady za Olomoucký kraj:
…
František Kubíček návrh - ROK Ing. Marian Jurečka (za Olomoucký kraj)“
Ing. Rozbořil: Sdělil několik informací ohledně letiště Bochoř. K definitivnímu
opuštění základny na letišti v Bochoři vojáky dochází ke dni 31. 12. 2013. Dne
18. 2. 2013 proběhla na toto téma zásadní schůzka, na které byl přítomen první
náměstek ministra obrany Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu Armády ČR
generálporučík Petr Pavel, generální ředitel Letecké opravny Malešice (dále jen
LOM). OK chtěl vyjasnit fungování těchto složek na Letišti v Bochoři. Zejména se
probírala 3 základní témata:
1. Dopad na zaměstnanost v regionu. Touto změnou odchází cca 730
zaměstnanců, ať armádních nebo civilních.
2. Vliv na Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS). Na letišti Bochoř byly
vrtulníky v případě nenadálých událostí.
3. Působení RLP. Bližší informace uvedl na konci projednávaného materiálu.
Od 1. 1. 2014 plynule přebírá tuto lokalitu LOM. RLP má zažádáno o převod
pozemku, včetně ranveje a severní části letiště Bochoř. V rámci urychlení převezme
celou lokalitu LOM Praha. Následně proběhnou jednání akcionářů o dalším
fungování RLP v rámci celého letiště. Tímto bude letiště zachráněno a nedojde
k naplnění obav, že armáda odejde a letiště zanikne. LOM bude v této lokalitě
provádět výcvik na vrtulnících. LOM předpokládá i další zakázky na opravy vrtulníků,
které by měly být převedeny z Pardubic do Bochoře. Převzetí letiště LOMem umožní
mimo jiné zachování provozuschopnosti RLP pro potřeby IZS. Následovat budou
diskuse představitelů RLP a LOMu o variantních řešeních dalšího fungování letiště
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s ohledem na minimalizaci investic a finančních prostředků, které by kraj Zlínský,
Olomoucký a město Přerov museli do fungování vkládat. Našim plánem je zachování
malých letadel a sportovního využití letiště, a to s minimalizací investičních
prostředků vkládaných OK. LOM chce v této lokalitě rozvíjet svou činnost. Jedná
se o státní podnik, který je v úzké součinnosti s Ministerstvem obrany ČR. LOM
předpokládá další zakázky z Ruska a také má licenci na výcvik pilotů v rámci NATO.
Předpokládá se, že pokud nenastane nic závratného či nepředvídatelného, letiště
by tedy mělo dále fungovat. Co se týče zaměstnanosti, zatím zde bude pracovat
do 100 lidí. Jakmile se budou rozvíjet již zmíněné aktivity, bude jejich počet narůstat,
a to i s ohledem na využití D1 a lokality jako takové. Většina současných
zaměstnanců, zejména pilotů odchází do Náměště nad Oslavou, někteří
do soukromé sféry a část jich zůstává na letišti Bochoř. Zánik a naprostá katastrofa,
jak bylo doposud avizováno, na základě navrhovaných kroků nehrozí. O dalších
postupech budete informováni.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu
2.

d e l e g u j e zástupce, resp. náhradníka zástupce Olomouckého kraje
k zastupování Olomouckého kraje jako akcionáře společnosti Regionální letiště
Přerov a.s. se sídlem Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971 ve složení
dle důvodové zprávy

3.

p o v ě ř u j e zástupce Olomouckého kraje, resp. náhradníka zástupce
dispozicí ke 102 akciím společnosti Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem
Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971 v nominální hodnotě 10.000 Kč
na valné hromadě dle důvodové zprávy

4.

s c h v a l u j e návrh členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti
Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02,
IČ 28572971 za Olomoucký kraj pro druhé funkční období ve složení
dle upravené důvodové zprávy

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/34/2013
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

23.

Spolek pro obnovu venkova ČR – žádost o finanční příspěvek

Úvodní slovo přednesl Ing. Symerský. V tomto materiálu se jedná o žádost
o finanční příspěvek Spolku pro obnovu venkova České republiky. Materiálem
se schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 300 tis. Kč. Jde o příspěvek
na celostátní konferenci Venkov 2013, která je setkáním všech aktivně zapojených
organizací a lidí zapojených s cílem zajištění udržitelného rozvoje našeho
venkovského prostoru (Agrární komora ČR, COOP, Svaz měst a obcí ČR, Svaz
místních samospráv ČR…). Tato celostátní konference je tmimořádnou příležitostí
pro reprezentaci OK.
Ing. Rozbořil vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/35/2013
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

24. Plán realizace investičních projektů
spolufinancovaných z evropských fondů

Olomouckého

kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Na ZOK 21. 12. 2012 bylo vyčleněno
cca 514 mil. Kč na investice, které přecházely z roku 2012 a odsouhlaseny investice
v řádu 28 mil. Kč hrazené ze Středomoravské nemocniční a.s. (dále jen SMN). Nyní
předkládáme investiční projekty OK spolufinancované z evropských fondů, které jsou
kofinancovány a případně i předfinancovány z úvěru EIB. Na str. 1 DZ je přesně
uveden přehled čerpání úvěru EIB. Celková výše úvěru EIB je 3 mil. Kč. Zůstatek
volných prostředků spolufinancování z evropských fondů činí cca 588 tis. Kč.
Významnou položkou jsou „Předfinancované dotace k 31. 12. 2012“ ve výši
cca 294 tis. Kč. Tyto peníze se budou vracet do rozpočtu OK zhruba v 2. polovině
2013 a mohou tak být využívány k dalšímu financování. Na str. 2 DZ je uveden
detailnější rozpis akcí, které z těchto finančních prostředků chce OK realizovat.
Zmínil 25 projektů v oblasti školství. Jedná se o projekty na zateplení, výměnu oken
a tvorba energetických štítků, které je OK ze zákona povinen udělat u všech svých
objektů. Zmínil také alokaci finančních prostředků na 10 projektů v oblasti dopravy
týkající se oprav komunikací II. a III. třídy. V příloze tohoto materiálu jsou uvedeny
tabulky projektů, o kterých hovořil a dále nové investiční akce spolufinancované
ze strukturálních fondů EU. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému
materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/36/2013
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

25. Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů
předkládané ke schválení financování
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/37/2013
Přítomno 53, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

26. Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013
Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Na str. 1 DZ je uvedena částka celkových
požadavků, a to ve výši cca 14 mil. Kč. Žádostí, které splňovaly podmínky k udělení
dotace, bylo 256. Na str. 2 DZ je uvedena tabulka, která uvádí souhrnně stav těchto
příspěvků od roku 2004 do roku 2013. Rok 2012 byl výjimečný a předpokládá se,
že letos i v následujících letech bude nejen možná v takové výši, ale lze i tuto částku
21

doplnit. Výše příspěvku z rozpočtu OK činí 5 mil. Kč. Dalších 6 mil. Kč je uloženo
na účtu ORJ 02-UZ09 Rezerva hejtmana na krizové řízení. V případě že nedojde
k nenadálé události tak, jak nedošlo v roce 2012, mohou být tyto prostředky zapojeny
k rozdělení. Ty se pak rozdělují mezi Záchrannou službu Olomouckého kraje,
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a mezi Jednotky sboru dobrovolných
hasičů. Bylo vyhověno požadavkům 173 obcí, což je cca 68 %. Tyto peníze mohou
být účelově vázány na vykrývání priorit v rámci nákupu a oprav dopravních
automobilů, osobní ochranné pomůcky a přenosné zásahové prostředky. Na str. 3
DZ se nachází tabulka s přehledem počtu jednotek požární ochrany a kategorií
v kraji. Přílohou materiálu je tabulka, která odráží rozdělené finanční prostředky.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/38/2013
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

27.

Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci

Úvodní slovo přednesl Ing. Rozbořil. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/39/2013
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

28.

JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r. o. – spolufinancování projektu

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Požádal o rozdání materiálu členům ZOK.
Materiál byl zpracován v dopoledních hodinách. Zpracovatelé dostávali stále další
informace, jak z Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR), tak
z JN. Jednalo se především o informace o celkové výši částky, která je požadována
v rámci tohoto projektu a o podílu financování. JN se přihlásila do výzvy švýcarskočeské spolupráce, kdy si švýcarská strana vybrala Olomoucký a Moravskoslezský
kraj v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce (dále jen
program). V rámci tohoto programu je pro oba tyto kraje vyčleněna částka
180 mil. Kč. OK jednal s JN o tomto projektu koncem prosince roku 2012. Tehdy se
JN obrátila na ROK s žádostí o poskytnutí veřejných prostředků na tento projekt. Ten
je podmíněn podílem financování, kdy švýcarská strana může při podílu veřejných
zdrojů přistoupit až na 85 % financování celkové částky. ROK v rámci podání
projektu přijala usnesení, ve kterém deklaruje, že se bude podílet na financování,
a to tak, že předloží ZOK žádost o schválení příspěvku v okamžiku, kdy bude známa
přesná částka. Všechny strany se domnívaly, že takovéto vyjádření bude stačit.
Dnes ráno dostal OK od JN stanovisko MZ ČR, které požaduje přesné vyčíslení
částky. Celková výše investice činí cca 20 311 tis. Kč. Již dříve se k žádosti JN
připojilo Sdružení města a obcí JESENICKA (dále jen SMOJ), které deklarovalo
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příspěvek ve výši 1 mil. Kč, což je 4,92 %. Dnes je znán podíl financování, a to 85 %
ze švýcarské strany a 15 % z veřejných zdrojů. Po OK je tedy požadováno
spolufinancování cca 2 047 tis. Kč, což je 10,08 %. Tuto částku OK zaplatí pouze
v případě, že projekt uspěje. Tento projekt má podporu OK. Ta je vyjádřena
i ve stanovisku OZ, které je přílohou žádosti a které vyjadřuje přesvědčení
o potřebnosti lůžek následné péče v oblasti Jesenicka. Částka cca 2 047 tis. Kč
je hmatatelným vyjádřením podpory zdravotnictví na Jesenicku.
Ing. Rozbořil: OK skutečně deklaruje pomoc JN.
RNDr. Šnevajs: Požádal o podání informace o časovém harmonogramu akce.
A dotázal se, zda částka zmíněná MUDr. Fischerem je konečná či pouhý návrh?
MUDr. Fischer: V tuto chvíli je velmi obtížné stanovit časový harmonogram. Projekt
má hodnotu cca 20 311 tis. Kč, což jsou peníze, které žádá JN v rámci projektu.
Zdůraznil, že OK nebyl zatím s projektem seznámen. JN měla projekt zpracovat
a odeslat do konce ledna 2013. Projekt byl zřejmě podán, posuzován, byly objeveny
nedostatky. Zjištěné nedostatky byly sepsány a bylo požádáno o jejich doplnění.
Žádost o doplnění obsahovala i stanovení přesné výše veřejných prostředků.
V případě, že projekt uspěje, nabízí se otázka, kolik budou celkové náklady
na projekt? Ty v této chvíli přesně neznáme.
M. Kapoun: Dotázal se, odkud se vezmou finanční prostředky, když je rozpočet OK
schválený?
Ing. Rozbořil: Finanční prostředky je možné vzít z přebytku hospodaření. Dále je
možné využít finančních prostředků z rezervy OK. Do rozpočtu OK se aktuálně
zahrnou rozpočtovou změnou v okamžiku, kdy je bude potřeba čerpat. Je to v zájmu
JN. Pokud by dnes materiál nebyl schválen, JN by v podstatě neměla možnost
podání žádosti o poskytnutí grantu.
Ing. Tesařík: Zeptal se Ing. Žmolíka, jestli deklarace ze strany SMOJ myšlena
vážně? Projekt chce podpořit. Dotázal se MUDr. Fischera, jaký je podíl příjemce
na této dotaci? Celkové náklady jsou z 85 % dotovány ze švýcarských fondů
a zbývajících 15 % chce financovat SMOJ a OK. Je zde tedy nějaký prostor
pro příjemce?
MUDr. Fischer: Z tabulky na str. 1 DZ je jasné, že vlastní podíl příjemce je 0.
Je i otázkou, jak to bude v oblasti těch celkových nákladů, které se dělí na uznatelné
a neuznatelné.
Ing. Rozbořil: Dodal, že se již v uplynulých letech jednalo o provozních penězích.
Teď se o tyto peníze nejedná. JN neavizuje žádný propad tak, aby musela znovu
zavírat oddělení, nebo dělat nějaké radikální kroky. Nicméně asi všichni přítomní
vědí a předpokládá se, že k tomu možná v 2. polovině roku dojde. O tom bychom se
ale bavili až konkrétně.
Ing. Žmolík: Potvrdil podporu SMOJ k JN. SMOJ na svém posledním sněmu přijalo
usnesení, ve kterém schválilo podporu do výše 1 mil. Kč. Chce dlouhodobě pomoct
JN. Chce, aby se na Jesenicku udržela nemocnice, protože je to jediné zdravotnické
zařízení, které poskytuje základní zdravotní péči pro zhruba 42 tis. obyvatel okresu
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Jeseník. Nikoho jiného Jesenicko nemá, všude jinde je to daleko, jak do Šumperka,
tak do Krnova. Jedná se vyloženě o investiční peníze na léčebnu dlouhodobě
nemocných, tady tato dotace neřeší žádné provozní peníze. Zatím JN neavizovala
problémy s provozními prostředky. Uzavřela dohodu s Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou a dostala předfinancování. Samozřejmě budou do budoucna asi potřeba
další finanční zdroje na hlavní budovu JN, ale to zatím v tuto chvíli neřešíme.
Poděkoval ROK za podporu JN. K dotazu, jaký je vklad JN dodal, že v tuto chvíli
vlastní prostředky JN nejsou. Pokud se ale bude jednat o doprovodné náklady s tím
spojené, tak ty samozřejmě ponese JN. SMOJ už těžko ze svého rozpočtu dá nějaké
další nové finanční zdroje. Závěrem ještě jednou poděkoval za vstřícný signál
Jesenicku a doufá, že ZOK tento bod schválí.
Ing. Rozbořil: K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani
dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/3/40/2013
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

29.

Různé

Různé - Vybavení zastupitelů notebooky pro práci členů ZOK
Ing. Rozbořil: V rámci úsporných opatření je jeho cílem maximálně podporovat
elektronickou formu materiálů pro zasedání ZOK. Skutečnost je taková, že díky
odkupu služebních notebooků na konci volebního období v loňském roce, má nyní 26
členů ZOK notebook. Věří, že zastupitelé mají možnost tyto notebooky využívat pro
svou práci zastupitele i po odkupu. Zůstává tedy skupina 29 zastupitelů bez
notebooků. S novým složením ZOK lze předpokládat, že valná většina notebook při
své práci využívá, především v pozici představitelů samospráv. KÚOK je připraven
vybavit i ty zastupitele, kteří nemají možnost pracovat s elektronickou podobou
podkladových materiálů pro zasedání. Navrhl hlasování a zastupitelé, kteří požadují
pořízení notebooků OK pro svou práci, nechť hlasují „pro“. V textu hlasování
stisknutím tlačítka „pro“ budou hlasovat pro pořízení notebooků a současně souhlasit
se zasíláním podkladových materiálů pouze v elektronické podobě. V dnešní době je
poskytováno 25 kopií balíků podkladových materiálů, což při standardním programu
zasedání ZOK znamená zhruba 12 tis. listů. Pokud by se tedy pořizovaly notebooky
všem zastupitelům, poprosil by také o to, aby se již netiskly pro zastupitele materiály
v listinné podobě. Vyzval zastupitele k dotazům.
RNDr. Rašková: Položila otázku, jak mají hlasovat zastupitelé, kteří mají své
notebooky?
RNDr. Kosatík: Sdělil technickou poznámku a uvedl, že nejde o hlasování. Není to
tedy tak, že když bude hlasovat menšina, nebude tento návrh schválen.
Ing. Rozbořil: Uvedl, že se jedná o průzkum trhu, nejde o hlasování.
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Ing. Tesařík: Vysvětlil, že jedna skupina se týká těch, kteří chtějí, aby jim KÚOK
pořídil notebooky a druhá skupina, to je na dotaz paní RNDr. Raškové, po skončení
zasedání přijde za Ing. Niče, vedoucím odboru kanceláře hejtmana a nahlásí
požadavek o zasílání elektronické podoby podkladových materiálů.
Ing. Rozbořil: V první části jde o průzkum trhu, kdo chce notebook a ve druhé části
se jedná o to, kdo to chce zasílat materiály v elektronické podobě.
Ing. Fomiczewová: Upřesnila, že tento bod se týká pouze těch, kteří chtějí, aby jim
OK zakoupil notebooky, a ti budou mít materiály elektronicky. Ti co mají své
notebooky, nejsou do toho nuceni.
Ing. Rozbořil: Uvedl ještě jednu technickou informaci. Nejedná se o pořízení,
de facto jako koupení zastupiteli, ale jde o koupení KÚOK a zapůjčení zastupiteli
s možností na konci funkčního období odkupu. Takhle je to přesně. Druhé hlasování
je: kdo chce zasílat materiály v elektronické podobě. Informace budou poté
z hlasovacího systému analyzovány a na základě výsledků hlasování budou
pořízeny nové notebooky a upraven způsob zasílání podkladových materiálů
na zasedání.

Různé – Informace o Memorandu o podpoře neprofesionálního umění
Mgr. Rašťák: Seznámil členy ZOK s dopisem hejtmanovi Ing. Rozbořilovi ve věci
Memoranda o podpoře neprofesionálního umění s obsahem Memoranda.

Různé – Významné události
Ing. Rozbořil: Informoval všechny přítomné o významných událostech a akcích
v následujícím období:








26. 2. 2013 Diskuse o postavení KSČM v politickém
systému ČR ve Vlastivědném muzeu Olomouc
5. 3. 2013
Výjezdní zasedání ROK
12. 3. 2013 Vyhlášení soutěže Zlatý Erb v Kongresovém
sále KÚOK
16. 3. 2013
Reprezentační ples Olomouckého kraje
8. 4. 2013
Moravské dopravní fórum v RCO
10. 4. 2013 Slavnostní
předány
Ceny
kultury
v Moravském divadle Olomouc
26. 4. 2013 Zasedání ZOK

Různé – Podnět Ing. Jurečky
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Ing. Jurečka: Podal podnět k přijetí usnesení ve věci finanční pomoci rodinám
postižených výbuchem panelového domu ve Frenštátě pod Radhoštěm ve výši
50 tis. Kč. Určitě všichni zaregistrovali od neděle poměrně velké mediální informace
o neštěstí, které se událo ve Frenštátě pod Radhoštěm. Obce či města OK byla
několikrát v minulosti postižena různými živelnými pohromami. Vždy se strhla velká
vlna solidarity z ostatních samospráv ČR, které významně pomáhaly těmto obcím
a městům na území OK materiálně i finančně. Požádal o podporu usnesení, které
následně přečetl: ZOK doporučuje ROK poskytnout mimořádnou finanční
pomoc rodinám postižených výbuchem panelového domu ve Frenštátě pod
Radhoštěm ve výši 50 tis. Kč, částka je samozřejmě k diskusi, na účet, který
k tomuto účelu zřídilo město Frenštát pod Radhoštěm. Toto usnesení předal
písemně.
Ing. Rozbořil: Poděkoval Ing. Jurečkovi za návrh a upozornil, že částka do 50 tis. Kč
je v kompetenci ROK. ROK se bude návrhem na své další schůzi zabývat
a o výsledku bude ZOK informovat.

Ing. Rozbořil ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 12:34 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 22. 2. 2013“ a přehled jmenovitého hlasování
o jednotlivých usneseních.

V Olomouci dne: 1. 3. 2013
Zapsala: Lucie Calábková

……………………………….
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje
Ověřovatelé zápisu:
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…………………………………….. .
Mgr. Radovan Rašťák
náměstek hejtmana

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

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

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

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