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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
k Vaší žádosti ze dne 3. března 2017 (KÚ doručeno 6. 3. 2017) o poskytnutí informace dle
InfZ Vám zasílám požadované informace ve struktuře dle Vaší žádosti.
1. Jaký je roční rozpočet odboru kanceláře hejtmana?
V platné struktuře Krajského úřadu Olomouckého kraje není zařazen odbor s tímto
názvem – viz https://www.kr-olomoucky.cz/3-organizacni-struktura-cl-302.html
Nicméně se lze dovozovat, že Váš dotaz se týká odboru tajemníka hejtmana. Případně
svou žádost ještě upřesněte.
Schválená výše rozpočtu výdajů odboru tajemníka hejtmana (ORJ 18) pro rok 2017
schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 19. 12. 2016 činí 38, 573 mil. Kč.
Více je zveřejněno pod odkazem: https://www.kr-olomoucky.cz/rozpocet-olomouckehokraje-cl-105.html
Případně rozklikávací rozpočet: http://rklik.kr-olomoucky.cz/

2. Co všechno se z tohoto rozpočtu hradí? Prosím o vypsání jednotlivých
položek a služeb.
Komentář jednotlivých položek je rovněž zveřejněn pod odkazem https://www.krolomoucky.cz/rozpocet-olomouckeho-kraje-cl-105.html
Doporučuji stažení souboru:

6-rozpocet-ok-2017-03a-vydaje-odboru.pdf

3. Jakých pět položek/služeb bylo v uplynulém roce nejnákladnějších? Prosím i
o uvedení konkrétních částek.
Na základě rozboru hospodaření za rok 2016 lze určit těchto 5 rozpočtových položek
s nejvyšší hodnotou čerpání rozpočtu výdajů:
1. ORJ 18, § 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené), položka 5169 (ostatní služby
jinde neuvedené) – 5 445 000,00 Kč;
2. ORJ 18, § 2143 (cestovní ruch), položka 5169 (ostatní služby jinde neuvedené),
UZ 153 (cestovní ruch) – 4 615 716,61 Kč;
3. ORJ 18, § 2143 (cestovní ruch), položka 5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené)
UZ 400 (členské příspěvky) – 4 435 100,00 Kč;
4. ORJ 18, § 3341(rozhlas a televize), položka 5169 (ostatní služby jinde neuvedené),
UZ 154 (komunikační, publikační a propagační činnost) – 4 324 335,69 Kč;
5. ORJ 18, § 6113 (zastupitelstva krajů), položka 5139 (nákup materiálu jinde
nezařazený), UZ 151 (produkční služby) – 3 006 690,65 Kč.
4. Má hejtman ještě reprefond? Pokud ano, v jaké výši a co se z něho platí?
Ano, pak hejtman má reprefond. Výše stanovená pro rok 2017 schválená Zastupitelstvem
Olomouckého kraje dne 19. 12. 2016 činí 150 tis. Kč.
Z této položky jsou hrazeny výdaje spojené s úhradou občerstvení při oficiálních jednáních
hejtmana na úrovni setkání s představiteli samospráv Olomouckého kraje, ČR i se
zástupci partnerských regionů při oficiálních návštěvách Olomouckého kraje apod.

S pozdravem
Ing. Luděk Niče, v. r.

