Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Předmět žádosti:

Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na povinný
subjekt obrátil žadatel se svou žádostí o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Ve své žádosti požadoval tyto informace:
1) Jakým způsobem kraj stanovuje, a na co alokuje veřejné zdroje? Tj., jde jen
o rozhodnutí rady, resp. zastupitelstva kraje či jiných volených orgánů?
2) Zohledňují
volené
orgány
v otázce
veřejných
investic
preference
občanů/neziskového sektoru/zájmových skupin/jednotlivých samospráv?
2a Pokud ano, jakým způsobem probíhá zjišťování preferencí (pokud existuje
např. související směrnice, pravidla či jiný dokument, prosím o kopii)? Uveďte
konkrétní příklad.
2b Pokud ano, jakým způsobem jsou preference zapracovány (metody, formy aj.
Pokud existuje např. související směrnice, pravidla či jiný dokument, prosím
o kopii)?
3) Objem veřejných prostředků, které kraj v letech 2007-2014 investoval na:
a) dodávky (od výše Kč 2.000.000,- Kč bez DPH),
b) služby (od výše Kč 2.000.000,- Kč bez DPH),
c) stavební práce (od výše Kč 6.000.000,- Kč bez DPH)?
4) Soupis obchodních společností v majetku kraje + majetková účast kraje v %.

Poskytnuté informace:

1) Jakým způsobem kraj stanovuje, a na co alokuje veřejné zdroje? Tj., jde jen
o rozhodnutí rady, resp. zastupitelstva kraje či jiných volených orgánů?
Priority kraje pro příslušné volební období jsou stanoveny v programovém prohlášení
Rady Olomouckého kraje. Znění prohlášení je k dispozici na webu kraje
pod odkazem:
http://www.kr-olomoucky.cz/programove-prohlaseni-rok-cl-1271.html
Pod stejným odkazem je rovněž dokument, který popisuje plnění za období prvních
dvou let (2013 a 2014).
Klíčovými dokumenty v dané oblasti jsou rovněž strategie a koncepce rozvoje
Olomouckého kraje. Více k tomuto lze najít pod odkazem:
http://www.kr-olomoucky.cz/analyzy-a-koncepce-cl-184.html
Zásadním dokumentem je pak především Program rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje pro příslušné období.

2) Zohledňují volené orgány v otázce veřejných investic preference
občanů/neziskového sektoru/zájmových skupin/jednotlivých samospráv?
Preference občanů se odráží už ve výsledku voleb. Strany jdou do voleb s určitým
programem, programovými cíli. Strany zastoupené v orgánech kraje (především
v Radě Olomouckého kraje) přenáší své programové cíle do programového
prohlášení. To je zmíněno již v odpovědi na první otázku.
Vedení kraje samozřejmě komunikuje s neziskovým sektorem i se zájmovými
skupinami. Více k tomuto tématu odkazuji na plnění programového prohlášení
(Veřejná správa, priorita č.3 a č.4). Prostřednictvím konferencí s představiteli NNO,
konferencí samospráv a výjezdních jednání Rady Olomouckého kraje jsou
diskutovány a následně při rozhodování orgánů kraje zohledněny preference
v dotazu uvedených cílových skupin. Stejně tak se na orgány kraje mohou obracet
a obrací jak občané, tak představitelé samospráv.
2a Pokud ano, jakým způsobem probíhá zjišťování preferencí (pokud existuje
např. související směrnice, pravidla či jiný dokument, prosím o kopii)? Uveďte
konkrétní příklad.
Nástrojem pro zjišťování preferencí by bylo např. Krajské referendum. V historii
Olomouckého kraje zatím nebylo využito.
2b Pokud ano, jakým způsobem jsou preference zapracovány (metody, formy
aj. Pokud existuje např. související směrnice, pravidla či jiný dokument, prosím
o kopii)?
viz odpověď na 2a
3) Objem veřejných prostředků, které kraj v letech 2007-2014 investoval na:
a) dodávky (od výše Kč 2.000.000,- Kč bez DPH),
b) služby (od výše Kč 2.000.000,- Kč bez DPH),
c) stavební práce (od výše Kč 6.000.000,- Kč bez DPH)?
Na základě podkladů zpracovaných odborem veřejných zakázek a investic (který
prioritně zabezpečuje investice kraje) uvádím k Vašim dotazům:
a) na dodávky (od výše 2 mil. Kč bez DPH) celkem 269 304 818,00 Kč bez DPH
b) na služby (od výše 2 mil. Kč bez DPH) celkem 743 134 507,00 Kč bez DPH
c) na stavební práce (od výše 6 mil. Kč bez DPH) celkem 5 274 248 432,00 Kč
bez DPH
4) Soupis obchodních společností v majetku kraje + majetková účast kraje v %
Olomoucký kraj má účast v těchto dvou obchodních společnostech. Níže uvedené
vychází z údajů obchodního rejstříku získaných na serveru
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx:
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
se sídlem Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 77900
IČ: 26873346
zapsaná pod sp.zn. B 2957 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Kraj je jediný akcionář.

Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci"
se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 75002
IČ: 28572971
zapsaná pod sp.zn. B 10089 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Olomoucký kraj je jedním ze tří akcionářů, spolu se Zlínským krajem a statutárním
městem Přerov.
Je vydáno 300 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10000,00
Kč. Olomoucký kraj upsal 102 akcií, ostatní dva akcionáři po 99 akciích.
Valná hromada obchodní společnosti Regionální letiště Přerov a. s. konaná dne
19. 9. 2014 rozhodla tak, že se obchodní společnost Regionální letiště Přerov a. s.
zrušuje s likvidací ke dni 30. září 2014 a jmenuje se likvidátor společnosti.

Informace zpracoval:

27. 3. 2015
Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář ředitele

