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V pondělí 25. února 2019 proběhlo na Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje pověření nemocnice
Šternberk službou obecného hospodářského zájmu, k čemuž se vyjádřil předseda klubu Starostové
ProOlomoucký kraj Radim Sršeň, který má obavu z možných finančních dopadů pro kraj
v dlouhodobém výhledu. Proč má kraj podporovat Středomoravskou nemocniční a.s., která je
dostatečně solventní, aby se mohla finančně podílet na výstavbě interního pavilonu v Nemocnici ve
Šternberku. Z jakého důvodu není kraj schopen předložit analýzu o budoucích výdajích. A to především
z hlediska nájemného, které bude dle náměstka Dalibora Horáka upraveno aktuálním koeficientem.
„Nedomnívám se, že je nutné doplnit žádost o dotaci pověřením SNM k poskytování zdravotních služeb
obecného hospodářského zájmu. Spatřuji zde riziko nepředvídatelných nákladů po roce 2027, kdy
končí nájemní smlouva se SNM a.s.“
Koalice pro Olomoucký kraj poukázala v rámci zasedání také na změny v rozdělování dotací v sektoru
sociálních služeb. Zastupitel František John zdůraznil: „Apeluji na pana hejtmana a radu kraje, aby při
připravovaných dotačních programech pro neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb
v maximální možné míře zohlednili snížení finančních příspěvků na fungování těchto organizací ze
strany státu.“
Zastupitelka a senátorka Jitka Seitlová požádala o prověření v září 2018 schválené dotace 500 tis. kč
pro prostějovskou TK PLUS SPORT a. s. na akci „Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje“ na
základě pochybností, zda byly prostředky vynaloženy výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace a
pravidly dotačního programu. „Předložené vyúčtování akce, kdy výdaje jsou doložené pouze fakturou
s obecným označením ´program akce´ v částce 502 150 Kč se jeví i vzhledem k obsahu smlouvy jako
nekontrolovatelné, proto požadujeme prověření splnění podmínek dotace kontrolním výborem,“
upřesňuje Jitka Seitlová. Zastupitelstvo schválilo prověření dle navrhovaného usnesení.
Senátorka a zastupitelka Seitlová vystoupila v závěru zasedání s informací o povážlivé situaci
Olomouckého kraje, který aktuálně zaujímá poslední příčky hodnocení výše HDP na hlavu. Poukázala
na to, že na rozdíl od méně rozvinutých krajů není sorpční kapacita hlavní brzdou jeho rozvoje. Zvýšená
pozornost by v budoucnosti měla být věnována narůstajícím strukturálním rozdílům mezi centrem a
slabými okrajovými oblastmi. Změnu v ekonomickém růstu vidí v prověření strategie rozvoje a v úpravě
dotační politiky kraje. „Navrhuji daňové zvýhodnění pro nejslabší oblasti, např. pro Jesenicko, a to
formou tzv. daňových prázdnin. Pokud to kraj nebude urychleně řešit, narůstající rozdíly v územní
soudržnosti připravují půdu pro destabilizaci a ohrožují spokojený život občanů Olomouckého kraje.“
Dále požádala vedení kraje, aby v rámci připomínkování studie novelizovaného projektu průplavu DOL,
upozornilo vládu na její vážné nedostatky. Studie má být vládě k rozhodnutí o dalším pokračování
projektu předložena v nejbližších týdnech.
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