Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:


Seznam osob, které mají k 1. 10. 2017 uzavřenou dohodu o pracovní činnosti
nebo dohodu o provedení práce s vyznačením doby trvání smluvního vztahu
a popisu činnosti (práce).

Poskytnuté informace:
Seznam osob, které mají k 1. 10. 2017 uzavřenu dohodu o provedení práce
s vyznačením doby trvání smluvního vztahu a popisu činnosti (práce):
Věra Bartošová, Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

David Bezdomnikov

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Milena Brzobohatá, Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Zdislav Doleček, Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Jarmila Fritscherová, PhDr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Zdeňka Hrubá, DiS.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Lukáš Carlos Hrubý, Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Kristýna Jurášová, Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Soňa Kolářová, Dis.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Milena Koubková, Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Dagmar Krutilová, PhDr., Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Milan Langer, Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Pavla Matyášová, Mgr.

1. 3 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Hana Mazalová, Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Věra Nedomová, Ing.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Svatava Panská, Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Naděžda Páleníková, Dis.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Zdeňka Pospíšilová, Ing. arch.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci

projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Květoslav Richter, Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Bohuslav Rybníček, Bc.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Jana Sedláková, Bc.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů
a opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Zuzana Skoupilová, Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Ivana Smětalová, Mgr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů

a opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality.

Jarmila Šmoldasová, MUDr.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality.

Michal Umlauf, ThLic.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality.

Marcela Vejmělková, Mgr., Bc.

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Růžena Vinklerová

1. 3. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Yvona Adělová, PhDr.

1. 4. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Stanislav Turek, Mgr.

1. 4. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Adéla Adámková, Mgr.

1. 4. 2017 – 31. 12. 2019

Aktivní podíl na implementaci cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020, monitoring realizace cílů a
opatření, vyhodnocování jejich naplňování, hodnocení i celého procesu v rámci
projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

PaedDr. Jiří Polášek

15. 6. 2017 – 31. 12. 2017

Externí pracovník zapojený do činnosti minitýmů dle platformy polytechnického
vzdělávání v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého
kraje.

Aleš Jurečka, Ing.

15. 6. 2017 – 31. 12. 2017

Externí pracovník zapojený do činnosti minitýmů dle platformy polytechnického
vzdělávání v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého
kraje.

Radmila Pastorková, MUDr., Ph.D.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Zajištění odborných činností na odboru zdravotnictví:









kontroly návykových látek a další kontrolní činnost u poskytovatelů
zdravotních služeb na území Olomouckého kraje;
práce s převzatou zdravotnickou dokumentací;
zpracování odborných stanovisek k přezkumům lékařských posudků a
k šetření stížností na poskytovanou zdravotní péči;
činnosti související s ustavením nezávislé odborné komise;
spolupráce na koncepci a směřování preventivních programů;
spolupráce na úseku krizové připravenosti kraje v oblasti zdravotnictví;
další činnosti a úkoly dle pokynů nadřízeného.

Jarmila Kohoutová, MUDr.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Zajištění odborných činností na odboru zdravotnictví:








práce s převzatou zdravotnickou dokumentací;
zpracování odborných stanovisek k přezkumům lékařských posudků a
k šetření stížností na poskytovanou zdravotní péči;
činnosti související s ustavením nezávislé odborné komise;
spolupráce na koncepci a směřování preventivních programů;
spolupráce na úseku krizové připravenosti kraje v oblasti zdravotnictví;
další činnosti a úkoly dle pokynů nadřízeného;
kontroly návykových látek a další kontrolní činnost u poskytovatelů
zdravotních služeb na území Olomouckého kraje.

Hana Koryčanová, MUDr.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Zajištění odborných činností na odboru zdravotnictví:








práce s převzatou zdravotnickou dokumentací;
zpracování odborných stanovisek k přezkumům lékařských posudků a
k šetření stížností na poskytovanou zdravotní péči;
činnosti související s ustavením nezávislé odborné komise;
spolupráce na koncepci a směřování preventivních programů;
spolupráce na úseku krizové připravenosti kraje v oblasti zdravotnictví;
další činnosti a úkoly dle pokynů nadřízeného;
kontroly návykových látek a další kontrolní činnost u poskytovatelů
zdravotních služeb na území Olomouckého kraje.

Josef Luštický, MUDr.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Zajištění odborných činností na odboru zdravotnictví:




práce s převzatou zdravotnickou dokumentací;
zpracování odborných stanovisek k přezkumům lékařských posudků a
k šetření stížností na poskytovanou zdravotní péči;
činnosti související s ustavením nezávislé odborné komise;






spolupráce na koncepci a směřování preventivních programů;
spolupráce na úseku krizové připravenosti kraje v oblasti zdravotnictví;
další činnosti a úkoly dle pokynů nadřízeného;
kontroly návykových látek a další kontrolní činnost u poskytovatelů
zdravotních služeb na území Olomouckého kraje.

Marie Mazánková, JUDr.





1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

zajištění odborných činností na odboru zdravotnictví:
projednání přestupků (odvolací řízení);
projednání správních deliktů;
právní přezkum lékařských posudků, šetření stížností.

Dita Kadlčíková, Mgr.
1. 2. 2017 – 31. 12. 2017
Zajištění odborných činností na odboru zdravotnictví, oddělení zdravotní péče:




administrativní práce různého druhu podle potřeb;
pomoc při práce s převzatou zdravotnickou dokumentací;
další činnosti a úkoly dle pokynů nadřízeného.

Seznam osob, které mají k 1. 10. 2017 uzavřenu dohodu o pracovní činnosti
s vyznačením doby trvání smluvního vztahu a popisu činnosti (práce):
Jiří Rozehnal, Ing.

1. 7. 2017 – 31. 12. 2017

Komplexní příprava podkladů pro majetkoprávní vypořádání pozemků plánované
stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“.

Kateřina Petrová, Mgr.

15. 9. 2016 – 31. 12. 2018

Odborný pracovník zapojený do činnosti minitýmů dle platformy odborného
vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj škol jako center dalšího
profesního vzdělávání a kariérového poradenství v rámci projektu Krajský akční plán
rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje.

Simona Rudická, Mgr.

1. 9. 2016 – 31. 12. 2018

Odborný pracovník zapojený do činnosti minitýmů dle platformy kompetencí
k podnikavosti, iniciativě a kreativitě v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje
vzdělávání Olomouckého kraje.

Martin Pustaj, Mgr.

1. 2. 2016 – 31. 12. 2018

Odborný pracovník zapojený do činnosti minitýmů dle platformy odborného
vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj škol jako center dalšího
profesního vzdělávání a kariérového poradenství v rámci projektu Krajský akční plán
rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje.

Karel Goš, PhDr.

1. 2. 2016 – 31. 12. 2018

Odborný pracovník zapojený do činnosti minitýmů dle platformy polytechnického
vzdělávání v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého
kraje.

Lucie Kropáčková, Mgr.

1. 2. 2016 – 31. 12. 2018

Odborný pracovník zapojený do činnosti minitýmů dle platformy inkluze v rámci
projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje.

Mária Novotná, Ing.

15. 4. 2017 – 31. 12. 2018

Odborný pracovník zapojený do činnosti minitýmů dle platformy odborného
vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj škol jako center dalšího
profesního vzdělávání a kariérového poradenství v rámci projektu Krajský akční plán
rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje.

Ondřej Polák, Ing.

15. 9. 2017 – 31. 12. 2017

Zajištění činností nezbytných pro PR Olomouckého kraje a členů vedení kraje:









copywriting;
tvorba promo textů;
revize PR textů (vč. úvodních slov, článků v krajském měsíčníku, inzerce
v oblasti CR, atp.)
konzulta komunikační strategie;
monitoring médií ve vztahu k Olomouckému kraji a KÚOK;
monitoring tiskových zpráv ve vztahu k Olomouckému kraji a KÚOK;
spolupráce na eliminaci krizové a nátlakové komunikace;
konzultace v oblasti PR na jednání porad vedení, Rady Olomouckého kraje
a Zastupitelstva Olomouckého kraje (osobní účast).

František Sekyra, MUDr.
2. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Posuzování zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči.
Vladimír Horák, MUDr. et MUDr.
2. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Posuzování zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči.
Petra Krylová, Mgr.
2. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Posuzování dětí ve věku 0-3 roky pro potřeby náhradní rodinné péče.
Jana Pečivová
4. 1. 2017 – 28. 2. 2019
Účetní projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“.
Zuzana Ochmanová, Ing.
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Koordinace odpadového hospodářství v rámci Olomouckého kraje.
Dagmar Czmerová, Mgr.
1. 9. 2017 – 31. 8. 2018
Administrativní a právní činnosti a činnosti přizvané osoby v rámci účasti při
vykonávání kontrol na Odboru majetkovém, právním a správních činnosti, oddělení
Krajský živnostenský úřad.

Současně s poskytnutím Vámi vyžádané informace si Vás dovoluji upozornit na
povinnost ochrany osobních údajů při nakládání s pokynutými informacemi v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace zpracovala:
23. 10. 2017, Ing. Svatava Špalková, Odbor kancelář ředitele.

