Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 5. 4 2018 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1/ Jaké roční odměny za 2017 dostali krajští zastupitelé a za co?
2/ Jak často mělo zastupitelstvo v roce 2017 výjezdy, kam a kolik to stálo?
3/ Kolik peněz šlo v roce 2017 na sport, ať už formou přímých investic nebo formou
dotací? Kolik z toho na podporu profesionálních sportů a kolik na podporu
sportování dětí a mládeže?
4/ Jaké mělo v roce 2017 zastupitelstvo další výdaje a kolik činily? Náklady na
vozový park, návštěvy prezidenta, dalších politiků či významných osobností?
5/ Kolik peněz investoval kraj v roce 2017 do kultury a na co + konkrétní částky?
6/ Kolik peněz poslal kraj do školství v roce 2017 a na co + konkrétní částky
(opravy budov, vybavení škol, nové stavby, pomůcky, zvýšení platů, atp.)?
7/ Jaká částka putovala v roce 2017 na opravu silnic, které spadají pod kraj? Které
úseky a silnice spolkly nejvíce? Jaká částka je určena pro rok 2018?
8/ Jakou částku se podařilo v roce 2017 vyčerpat za strukturálních fondů a na co
peníze šly? Jaký byl plán?
9/ Jaká byla nejvyšší částka dotace, kterou kraj poskytl v roce 2017 a komu?
Souhrnně - kdo/která organizace/firma získala nejvíce peněz od kraje?
10/ Které obce získaly od kraje v roce 2017 nejvyšší částky?
Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty následující informace:
Ad 1/:
Odměny nebyly členům zastupitelstva vyplaceny ročně, ale měsíčně.
Uvolněným členům zastupitelstva poskytl Olomoucký kraj odměnu ve výši dle Přílohy
č. 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů. Neuvolněným členům zastupitelstva poskytl Olomoucký
kraj odměnu v souladu se schváleným usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
a Přílohou č. 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Odměny byly vypláceny za výkon funkce.
Ad 2/:
V roce 2017 nemělo zastupitelstvo kraje žádný výjezd. Probíhala jen řádná zasedání
v souladu se zákonem o krajích.
Ad 3/:
Olomoucký kraj dlouhodobě výrazně podporuje sportovní činnost klubů v regionu. Tato
podpora je zaměřena nejen na podporu vrcholových sportovních klubů, které

mimochodem výrazně reprezentují Olomoucký kraj nejen v republikových, ale i
v evropských či světových soutěžích, ale i do oblasti výkonnostního a zejména
mládežnického sportu.
V roce 2017 byla rozdělena v dotačních programech v oblasti sportu a volného času
částka v celkové výši 60 185 000 Kč; z toho na:
 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji a Přímá podpora
vrcholového sportu – částka 42 500 000 Kč;
 Podpora sportovních akcí – částka 10 835 000 Kč;
 Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit – částka
1 250 000 Kč;
 Podpora trenérských licencí – částka 100 000 Kč;
 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže – částka 4 000 000 Kč;
 Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého (CISKO) – částka
1 500 000 Kč.
V Individuálních žádostech byla rozdělena částka 75 483 000 Kč.
Celkový objem finančních prostředků rozdělený do oblasti sportu a volného času tedy
činil v Olomouckém kraji v roce 2017 celkem 135 668 000 Kč.
Na investiční projekty bylo z této souhrnné částky uděleno v roce 2017 Olomouckým
krajem 33 865 000 Kč.
Ad 4/:
Rozpočet Olomouckého kraje roku 2017 je přístupný pod odkazem:
https://www.kr-olomoucky.cz/rozpocty-olomouckeho-kraje-z-minulych-let-cl-788.html
Rozklikávací rozpočet pro příslušné období pod odkazem http://rklik.kr-olomoucky.cz/
Náklady na vozový park: PHM = 337,22 tis. Kč a opravy a údržba = 211,9 tis. Kč
Návštěvy prezidenta:
 březen 2017 = 360 543,90 Kč
 listopad 2017 = 207 486,17 Kč
Návštěva Mgr. Richarda Brabce v Olomouci: 3 993 Kč (drobné občerstvení pro
účastníky semináře, kterého se zúčastnil i pan ministr a dále drobné občerstvení na
tiskový brífing k návštěvě pana ministra v Olomouci).
Ad 5/:
Odbor investic: Na rekonstrukce a opravy kulturních zařízení v roce 2017 bylo
odborem investic profinancováno 41 461 000 Kč (viz příloha č. 1).
Odbor sportu, kultury a památkové péče - poskytované informace jsou uvedeny
v příloze č. 2.
Odbor podpory a řízení příspěvkových organizací - příspěvkové organizace z oblasti
kultury obdržely v roce 2017 následující příspěvky od zřizovatele:
 Příspěvek na provoz ve výši 50 622 484 Kč
 Příspěvek na provoz – mzdové náklady: 78 026 403 Kč







Příspěvek na provoz – účelově určený: 1 120 000 Kč (na preventivní
archeologii, na dřeviny v zámeckém parku Čechy pod Kosířem, na akce:
Krčmaňská aféra, XVII. ročník Svatováclavského setkání na téma 750. výročí
města Jeseníku)
Příspěvek na provoz – odpisy: 16 835 962 Kč (příspěvkovým organizacím
zůstává z této částky 20% a zbývajících 80% vrací organizace zpět do rozpočtu
Olomouckého kraje)
Příspěvek na opravy a investice: 8 225 249,71 Kč (rozpis na jednotlivé
organizace dle opravy a investic je uveden v příloze č. 3)

Ad 6/:
Odbor investic - na rekonstrukce a opravy školských zařízení bylo odborem investic
v roce 2017 profinancováno 267 658 000 Kč (viz příloha č. 4).
Odbor školství a mládeže - poskytované informace jsou uvedeny v příloze č. 5.
Odbor podpory a řízení příspěvkových organizací - příspěvkové organizace z oblasti
školství obdržely v roce 2017 následující příspěvky od zřizovatele:
 Příspěvek na provoz ve výši 278 485 192 Kč
 Příspěvek na provoz – mzdové náklady: 1 886 067 Kč (jedná o mzdové náklady
hrazené za produktivní práci žáků prováděnou ve školních jídelnách a na
majetku Olomouckého kraje, který byl příspěvkovým organizacím kraje svěřen
k hospodaření)
 Příspěvek na provoz – účelově určený: 6 036 374,44 Kč (účelový příspěvek byl
příspěvkovým organizacím schválen např. na nákup PC, nábytku, na účast na
mezinárodních kolech soutěží, oslavy, na nákup koní pro výuku, vybavení pro
zkvalitnění výuky, vybavení dílen, vybavení sportovní haly)
 Příspěvek na provoz – odpisy: 80 558 430 Kč (příspěvkovým organizacím
zůstává z této částky 20% a zbývajících 80% vrací organizace zpět do rozpočtu
Olomouckého kraje).
 Příspěvek na opravy a investice: 40 385 754 Kč (rozpis na jednotlivé organizace
dle opravy a investic je uveden v příloze č. 3)
Ad 7/:
Na rekonstrukce a opravy silnic v roce 2017 vynaložil Olomoucký kraj cca 884 000 000
Kč.
Mezi největší akce roku 2017 patří rekonstrukce silnice II/446 Uničov – Strukov;
1. etapa rekonstrukce silnice II/449 od křižovatky se silnicí II/366 u Prostějova po
mimoúrovňovou křižovatku u Unčovic; rekonstrukce silnice II/440 u Moravského
Berouna po hranici s vojenským újezdem Libavá.
V roce 2018 vynaloží Olomoucký kraj na rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy cca
1,2 mld. Kč.
Ad 8/:
Odbor strategického rozvoje kraje:

V roce 2017 bylo Olomouckým krajem a jeho příspěvkovými organizacemi připraveno
a podáno 134 projektů s celkovým objemem požadovaných dotací EU ve výši 1 351
mil. Kč.
V roce 2017 se podařilo vyčerpat finanční prostředky na neinvestiční projekty ze
strukturálních fondů ve výši 97,7 mil. Kč na poskytování sociálních služeb sociální
prevence v Olomouckém kraji a na podporu plánování sociálních služeb a sociální
práce v Olomouckém kraji. Plánované výdaje byly ve výši 102 mil. Kč.
Dále jsme čerpali dotace EU včetně podílu ze státního rozpočtu na realizaci
systémových projektů v oblasti regionálního rozvoje v celkové výši 16,6 mil. Kč. U
těchto projektů bylo čerpáno v souladu s finančním plánem.
Na projektu Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji I.
a II. jsme v roce 2017 čerpali 2,6 mil. Kč na nákup služeb a platy a 144,5 mil. Kč na
účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám, tzn. proplacené
kotlíkové dotace. Také u těchto projektů bylo čerpáno v souladu s finančním plánem.
Odbor investic:
V roce 2017 odbor investic čerpal, tj. bylo ze strukturálních fondů proplaceno, celkem
55,91 mil Kč na následující projekty:
 IROP - II/446 Uničov – Strukov
35 723 tis. Kč
 IROP - Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel
sociálních služeb - I. etapa
8 862 tis. Kč
 OPŽP - ZZS OK - Výjezdové stanoviště Přerov - zateplení budovy 303 tis. Kč
 OPŽP – Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava
a SŠ pedagogická Přerov
8 132 tis. Kč
 OPŽP - Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ lesnická Šternberk
2 889 tis. Kč
Plán čerpání byl 56,64 mil. Kč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství:
Ze strukturálních fondů se podařilo vyčerpat na níže uvedené akce tyto částky:
Most ev. č. 644-007 Újezd u Mohelnice
3 166 476,21 Kč (plán: 3 166 476,21 Kč)
II/373 Chudobín – průtah
8 518 030,42 Kč (plán: 9 359 799,38 Kč)
Ad 9/:
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, Olomouc,
PSČ 779 00.
Účel: na celoroční činnost Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace v
roce 2017
Částka: 21 000 000 Kč
Ad 10/:
Podle výše poskytnutých dotací jedné obci v roce 2017 uvádíme v pořadí první 4 obce:
1. Město Kojetín, IČ 301370
2. Městys Hustopeče nad Bečvou, IČ 301329
3. Obec Mikulovice, IČ 303003

4. Obec Velký Týnec, IČ 299669
Informaci zpracoval:
Dne 23. 4. 2018, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 3
Počet příloh: 5
Počet listů/svazků příloh: 20

