Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
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. Kolikrát a v jaké věci Zastupitelstvo Olomouckého kraje podávalo návrh
Parlamentu ČR ke změně zákona nebo návrh zákona? Jaké věci se návrh
týkal?
2. Kdy občan může přijít na zasedání zastupitelstva a kdy mu bude vyhrazen
časový prostor pro slovo na zastupitelstvu?
3. Jaká byla ke dni podání dotazu výše dluhu kraje? Kdo je ručitel dluhu kraje?
4. Z čeho vychází odměna zastupitelů a radních kraje a z jakého rozpočtu jsou
odměny hrazeny. K tomu žádám sdělit, o jakou částku se jedná.“
Poskytnuté informace:
K dotazu č. 1: Zastupitelstvo Olomouckého kraje dalo Parlamentu ČR dva legislativní
návrhy, jeden v oblasti sociálních hospitalizací a druhý ve věci osobních asistentů
u integrovaných žáků.
K dotazu č. 2: Odpověď Vám byla dle protokolárního záznamu sdělena při podání
Vaší žádosti, nicméně uvádíme níže doslovné znění příslušného ustanovení
platného Jednacího řádu Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Článek 6
1) Vyjadřování veřejnosti na zasedání zastupitelstva

(1)

Občané kraje nebo fyzické osoby, které vlastní nemovitost na území kraje, nebo
cizí státní občané, přihlášeni k trvalému pobytu v některé obci nebo vojenském
újezdu v územním obvodu kraje, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena, pokud dosáhli věku 18 let,
mohou k záležitosti projednávané v souladu s projednávaným programem
vyjadřovat svá stanoviska a to:
a) písemně
b) písemně s komentářem
c) ústně

(2)

Veřejnost se při jednání zastupitelstva vyjadřuje k projednávané záležitosti
po proběhlé diskuzi členů zastupitelstva k projednávané záležitosti a před

hlasováním o projednávané záležitosti. Veřejnost se k vyjádření svého
stanoviska k projednávaným bodům přihlašuje zvednutím ruky. Na výzvu
předsedajícího následně může přihlášený do diskuse vystoupit. Předsedající
nechá rozhodnutím zastupitelstva schválit časový limit pro jednotlivá vystoupení
poté, co veřejnost uplatní k projednávané záležitosti své právo dle předchozího
bodu. Minimální doba garantovaná pro vystoupení je 3 minuty. Veřejnost se
následně po svém vystoupení zapíše do protokolu vystupujících (pro zápis
z jednání i možnost adresně reagovat na vystoupení).
(3)

Vystoupení musí probíhat v jazyce srozumitelném členům zastupitelstva nebo
musí vystupující zajistit tlumočení.

K dotazu č. 3: Ke dni podání žádosti činila výše dluhu kraje 3 755 151 937,00Kč.
Ručení za dluh kraje není sjednáno.
K dotazu č. 4: Odměny zastupitelů a radních kraje vychází ze zákona č. 129/2000
Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v aktuálním znění, a z nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v aktuálním znění, a jsou
vypláceny z rozpočtových prostředků Olomouckého kraje (§ 6113 – pol. 5023 – ORJ
01 – ORG 11000000000). Měsíčně Olomoucký kraj vyplácí na odměnách zastupitelů
a radních 1 138 618 Kč.
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