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Úvodní slovo hejtmana kraje

Vážení spoluob ané,

v mé poslední výro ní zpráv  Moravskoslezského kraje se zam ím na hodnocení p sobení sou asné politické 

reprezentace a z ní vyplývajících možností pro další vývoj našeho spole ného domova.

asto jsem zmi oval neut šený stav ve ejných Þ nancí a z nich vyplývající dopady na krajský rozpo et. Z dnešní-

ho pohledu je mi líto, že jsem se ve svých odhadech nemýlil. Problematika Þ nancí je, a  už chceme nebo nechceme, 

základem, z n hož se odvíjejí reálné praktické možnosti v život  kraje stejn  jako v život  rodiny. Bez nadsázky budu 

tedy hodnotit po ínání vládnoucí krajské koalice jako období záchrany potenciálu kraje pro zdravý vývoj ve Þ nan n  

š astn jší budoucnosti.

M že nás pot šit, že i v roce 2011 obhájil kraj své ratingové hodnocení. Jeho Þ nance jsou stále zdravé. Stále 

dovolují ádn  pe ovat o majetek kraje, rozvíjet jej a sloužit jako nezastupitelný nástroj p i využívání dotací z Ev-

ropské unie.

V roce 2011 jsme pokra ovali v reform  krajského zdravotnictví. Naše nemocnice jsme lé ili d slednou kont-

rolou v ídící a Þ nan ní oblasti, u ili je pracovat ve skupin , která by jim m la dát do budoucna lepší vyjednávací 

pozici v i pojiš ovnám. Novoji ínskou nemocnici jsme neprivatizovali, ale pronajali soukromému sektoru. Skon il 

tak v minulosti založený a nepoda ený experiment nevyváženého soužití dvou vlastnických struktur.

Pokra ovali jsme i v reform  krajského školství vyžádané demograÞ ckým vývojem a op t i rezortním Þ nan ním 

tlakem. Proces není dosud ukon en, ale sí  školských za ízení je funk ní a nabídka studijních odbor  op t lépe re-

ß ektuje pot eby praxe. Um li jsme však i tvo it. D kazem toho je otev ení kraji d íve tolik chyb jící léka ské fakulty 

na Ostravské univerzit .

P es obecný nedostatek Þ nancí jsme udrželi funk ní a životaschopný systém ve ejné dopravy, dokázali se starat 

o opravy krajských silnic, užívali vlastní i evropské Þ nance ke stavb  komunikací i most . Nezapomn li jsem ani na 

oblast životního prost edí, v níž jsme p ipravili ve spolupráci s rezortním ministerstvem praktický p ísp vek k ozdra-

v ní ovzduší v podob  dota ního programu na ekologické vytáp ní domácností.

Pokra ujeme s užíváním dota ního programu sm ovaného na pot eby obcí, v nujeme podporu cestovnímu 

ruchu, v n mž jsme se do kali kone n  i pozitivního trendu v podob  6% nár stu návšt vnosti našeho kraje. Také 

v oblasti kultury i sportu spolehliv  fungovaly dota ní programy.

Naše pozornost i nadále pat ila funk nosti a kvalit  bezpe nostního systému. Investovali jsme do n j i v tomto 

roce nad rámec zákonných povinností s v domím toho, jak d ležitý je pro ochranu zdraví a majetku ob an  p i po-

hromách všeho druhu. Nezapomn li jsme totiž na zkušenosti minulých let. Snad i proto se nám katastrofy velkého 

rozsahu v roce 2011 vyhnuly.

Vážení spoluob ané,

p es složitost doby, kterou spole n  prožíváme, v ím tomu, že východiska existu-

jí. Je povinností evropské i národní politiky je najít a vytvo it tak sch dn jší cestu do 

budoucnosti pro tento kraj tak, aby po ní mohla p íští krajská reprezentace s rozvahou 

a poctiv  jít. V ím, že jí v tom budou stabilním a profesionálním partnerem zam stnan-

ci krajského ú adu. 

Ing. Jaroslav Palas
hejtman Moravskoslezského kraje

Úvodní slovo hejtmana kraje
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Základní informace o kraji

Rozloha: 5 427 km2

Po et obyvatel: 1 243 0001 

Hustota osídlení: 229 obyvatel/km2

Katastr kraje o rozloze 5 427 km2 sousedí na severu s Polskem, na východ  se Slovenskem. Ve zbývajících ástech 

pak se Zlínským a Olomouckým krajem. Se svými více než 1,2 milióny obyvatel je Moravskoslezský kraj t etí nejlid-

nat jší kraj v republice. Na území kraje se nachází celkem 300 obcí, což jej ale naopak adí k oblastem s nejnižším 

po tem sídel. Nejv tším a zárove  sídelním m stem kraje je Ostrava, ve které žije p es 303 000 obyvatel, tj. zhruba 

tvrtina obyvatel kraje.

GeograÞ cky pat í oblast Moravskoslezského kraje k velmi lenitým. I z tohoto hlediska se kraj adí k zajíma-

vým kout m eské republiky. Svírá jej masiv Hrubého Jeseníku s dominantou nejvyšší hory celé Moravy Prad dem 

(1491 m n. m.). Masiv postupn  p echází do náhorní plošiny Nízkého Jeseníku. Obklopují jej rovn ž h ebeny Beskyd. 

Prostor mezi horami pak vypl ují hust  osídlené terény Opavské nížiny, Ostravské pánve a Moravské brány. Nejvý-

znamn jším vodním tokem Moravskoslezského kraje je eka Odra, která pramení v Oderských vrších. Do ní se na úze-

mí Ostravy vlévá Opava, odvod ující Jeseníky a Opavsko. Vodu z Moravskoslezských Beskyd odvádí eka Ostravice.

Sou ástí kraje jsou i místa s významnými a cennými p írodními zvláštnostmi, které pat í mezi turisticky vyhle-

dávané oblasti. 

V tší ást Moravskoslezského kraje se již za dob Rakouska-Uherska stala jednou z nejd ležit jších pr myslových 

oblastí. Jádrem je ostravsko-karvinská pr myslová a t žební pánev, jejíž industrializace byla úzce spojena s vyu-

žíváním místního nerostného bohatství, zejména kvalitního koksovatelného erného uhlí a s navazujícím rozvojem 

t žkého pr myslu a hutnictví. Kraj je tak celostátním centrem hutní výroby, sou asn  je zde soust ed na i t žba 

erného uhlí pro tém  celou produkci R, i když dochází k poklesu vyt ženého množství. Vedle t chto tradi ních 

odv tví se v kraji dále prosazuje výroba a rozvod elekt iny, plynu a vody, výroba dopravních prost edk  a chemický 

a farmaceutický pr mysl.

Své místo ve všech oblastech života Moravskoslezského kraje m la a má doprava. 

Dálnice D1 mezi Lipníkem nad Be vou a Bohumínem o délce tém  80 km eší dopravní obslužnost a ekonomické 

oživení. Silni ní komunika ní systém dále dopl ují hlavní mezinárodní silnice I/11 (E75) Opava– Ostrava– eský T šín– 

Mosty u Jablunkova a I/48 (E462) Nový Ji ín–Frýdek-Místek– eský T šín, které procházejí východní ástí kraje.

Území Moravskoslezského kraje rovn ž protínají dva železni ní tahy evropského významu. Jedná se o elektriÞ -

kované trat  . 270 a . 320. Tra  . 270 je významným úsekem hlavní železni ní trasy R Praha – Bohumín. Dosažitel-

nost regionu letecky je zabezpe ována prost ednictvím mezinárodního letišt  v Mošnov , druhého nejv tšího letišt  

v R, jehož délka p istávací dráhy 3 500 m umož uje p istávání všech kategorií letadel bez omezení.

Moravskoslezský kraj je rovn ž spojován i s významem svého školství na všech úrovních. V kraji p sobí p t vyso-

kých škol – Vysoká škola bá ská – Technická univerzita, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opav , Vysoká škola 

podnikání Ostrava a Vysoká škola sociáln -správní, Institut celoživotního vzd lávání Haví ov, které svými 16 fakultami 

zabezpe ují výuku pro tém  45 000 student .

1 Dle statistické ro enky Moravskoslezského kraje 2011

Základní informace o kraji
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V celém kraji je k dispozici p es 6 528 l žek v 18 nemocnicích a dalších 2 902 l žek v odborných lé ebných 

ústavech a lé ebnách dlouhodob  nemocných. Za ízení sociálních služeb disponuje více než 8 800 místy, p edevším 

pro staré ob any.2

V kraji nalezneme velké množství divadel, muzeí, galerií, kin i knihoven.

M sta a obce nabízejí pestrou škálu sportovního vyžití prost ednictvím stadion , víceú elových hal, stovek h iš , 

t locvi en, koupališ  a bazén .

Neopomenutelná je také historická tradice Moravskoslezského kraje, která se mimo jiné odráží v nep ehléd-

nutelném množství stavebních a technických památek. K historicky cenným objekt m regionu, krom  jiných, pat í 

zámecká sídla v Hradci nad Moravicí, v Raduni, v Krava ích nebo ve Fulneku, dále pak hrady Sovinec, Starý Ji ín, Huk-

valdy, Štramberk, Fryštát aj. V celém Moravskoslezském kraji je možné navštívit i adu církevních objekt . Za historií 

a zajímavostmi v kraji se mohou zájemci vydat do šesti desítek muzeí. Za všechny lze vyzdvihnout nejstarší muzeum 

v eské republice – Slezské zemské muzeum v Opav , které vzniklo již v roce 1814. Milovníci vojenských památek si 

na své p ijdou p edevším na Opavsku, kde jsou zachovány unikátní vojenské pevnosti ze t icátých let minulého stole-

tí. SpeciÞ kem a osobitým pokladem Moravskoslezského kraje jsou podmínky pro rozvoj pr myslové turistiky spojené 

s návšt vami Technického muzea automobil  v Kop ivnici, Vagoná ského muzea ve Studénce, Hornického muzea v Os-

trav –Pet kovicích, Dolu Michal v Ostrav , areálu Dolních Vítkovic a mnoha dalších technických památek.

Region se stal rodišt m a p sobišt m ady známých, výrazných i významných osobností. Za všechny, které obo-

hatily nejenom eské, ale i evropské a sv tové d jiny, je možné uvést nap íklad básníka Petra Bezru e, zakladatele 

psychoanalýzy Sigmunda Freuda, hudebního skladatele Leoše Janá ka, u itele národ  Jana Ámose Komenského, p í-

rodov dce a zakladatele nauky o d di nosti Johanna Gregora Mendela, d jepisce Františka Palackého, ochránkyni 

africké p írody Joe Adamsovou, legioná e a generála Heliodora Píku, malí e a ilustrátora Zde ka Buriana i sportovce 

a olympijského vít ze Emila Zátopka.

Moravskoslezský kraj však nežije pouze životem uvnit  eské republiky, za svou existenci dokázal mimo jiné také 

navázat oÞ ciální mezinárodní spolupráci s n kolika zahrani ními partnery. Vzdálenostn , kulturn  i historicky velice 

blízkým spole níkem kraje jsou Slezské vojvodství v Polsku a Žilinský samosprávný kraj na Slovensku, s kterými kraj 

velmi dob e spolupracuje. Dalšími partnery Moravskoslezského kraje v Evrop  je francouzský region Lotrinsko, britský 

region North East, spolková zem  Severní-Porýní Vestfálsko, Vologodská oblast z Ruské federace a Don cká oblast na 

Ukrajin . Kraj také navázal spolupráci mimo Evropu, a to s vietnamskými provinciemi (Khanh Hoa, Ben Tre, An Giang 

a Can Tho) a se Západokazašskou oblastí.

2 Dle statistické ro enky Moravskoslezského kraje 2011

Základní informace o kraji
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Krajská samospráva1

1.1 Orgány Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Výbory zastupitelstva

 Rada Moravskoslezského kraje Komise rady

 Hejtman Moravskoslezského kraje Zvláštní orgány

 Krajský ú ad Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj

Zastupitelstvo kraje Rada kraje Hejtman Krajský ú ad

Výbor Þ nan ní Komise bezpe nostní  a pro integrovaný záchranný systém

Výbor kontrolní Komise legislativní

Výbor pro výchovu,
vzd lávání a zam stnanost

Komise  investi ní

Výbor pro dopravu Komise pro zem d lství a venkov

Výbor sociální Komise pro v du, výzkum a vysoké školy

Výbor zdravotní Komise pro ob any se zdravotním postižením

Výbor zahrani ní Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch

Výbor pro územní plánování  

Výbor pro životní prost edí

Výbor pro národnostní menšiny

Výbor pro  kulturu a památky

Výbor pro t lovýchovu a sport 

Zastupitelstvo kraje - vykonává samosprávu, je mu ze zákona vyhrazeno p edkládat návrhy zákon  Poslanecké sn -

movn , p edkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních p edpis , vydávat obecn  závazné vyhlášky kraje, 

koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní 

obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpo et kraje, z izovat a rušit p í-

sp vkové organizace atd.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 len , jeho zasedání jsou ze zákona ve ejná.

Složení zastupitelstva:

eská strana sociáln  demokratická .......................................................................31 mandát

Ob anská demokratická strana .............................................................................18 mandát

Komunistická strana ech a Moravy .......................................................................11 mandát

K es anská a demokratická unie – eskoslovenská strana lidová ...................................... 5 mandát



9Moravskoslezský kraj

Krajská samospráva 1

eská strana sociáln  

demokra cká; 31 
Ob anská demokra cká 

strana; 18 

Komunis cká strana 

ech a Moravy; 11 

eskoslovenská strana 

lidová (KDU- SL); 5 

Po et mandát  jednotlivých stran v zastupitelstvu
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Krajská samospráva1

1.2 Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

Ing. Ji í Vzientek
( SSD)

Mgr. Jind ich Berka
( SSD)

Ing. Zden k Besta
( SSD)

Mgr. Petr Cvik
( SSD)

Petr Gawlas
( SSD)

Dalibor G íšek
( SSD)

Tomáš Hanzel
( SSD)

Mgr. Daniel Havlík
( SSD)

doc. MUDr. Michal 
Hladík, Ph.D.

( SSD)

Mgr. Dagmar 
Horváthová

( SSD)

Petr Jalowiczor
( SSD)*

Vladimír Jedli ka
( SSD)

MVDr. Barbora 
Jelonková

( SSD)

prof. PhDr. Zden k 
Jirásek, CSc.

( SSD)

Zde ka Jordánová
( SSD)

Ing. Petr Kajnar
( SSD)

Ing. Jaroslav Kala
( SSD)

Mgr. Alena 
Krušinová

( SSD)

doc. Ing. Marian 
Lebiedzik, Ph.D.

( SSD)

PaedDr. Hana 
Nová ková

( SSD)

Miroslav Novák
( SSD)

Ing. Jaroslav Palas
( SSD)

Mgr. V ra Palková
( SSD)

Miroslav Polak
( SSD)

Mgr. Karel Sibinský 
( SSD)

Jarmila Skálová
( SSD)

Ing. Jan Stoklasa
( SSD)

Jaroslav Štekbauer
( SSD)

Mgr. Ing. Iva Tichá
( SSD)

Mgr. Dana Váhalová
( SSD)

Ladislav Velebný
( SSD)

Mgr. Dagmar 
Adamová

(ODS)

Ing. Tadeáš Cichy
(ODS)

Ing. Andreas Hahn
(ODS)

Ing. Josef Jal vka
(ODS)

Petr Jedli ka
(ODS)
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Krajská samospráva 1

Mgr. Petr Juras
(ODS)

Ing. Petr Kon pka
(ODS)

Ing. David Ma as
(ODS)

Ing. Libor Nowak
(ODS)

Ing. Petr Podstavka
(ODS)

Martin Sliwka
(ODS)

Ing. Ji í Šlusa
(ODS)

Ing. Martin 
Št pánek, Ph.D.

(ODS)

Mgr. Ivan Týle
(ODS)

Ing. Marek 
Vavre ka

(ODS)

Ing. Ji í Veverka 
(ODS)

PhDr. Jaroslava 
Wenigerová

(ODS)

Mgr. Andrea 
Wlochová, Ph.D.

(ODS)

Ing. Jan Adámek
(KS M)

JUDr. Josef Babka
(KS M)

Ing. Miroslav 
Boublík
(KS M)

Dušan Doležel
(KS M)

Ing. Jitka Hanusová
(KS M)

RSDr. Ing. Karel 
Kone ný 
(KS M)

RSDr. Karel Kuboš
(KS M)

Henryk Ma ysz
(KS M)

Milada Otáhalová
(KS M)

RSDr. Ing. Svatomír 
Recman 
(KS M)

Ing. Ivan Stracho  
(KS M)

Ing. Petr Adamec
(KDU- SL)

Mgr. et Mgr. Lukáš 
Curylo

(KDU- SL)

Pavol Lukša
(TOP 09)**

Ing. Václav 
Pomikálek
(KDU- SL)

Ing. Vít Slová ek
(KDU- SL)

* Petr Jalowiczor dne 7. 2. 2012 po vážné nemoci zem el.

** Zvolen za KDU- SL, v 06/2009 z této strany vystoupil a v sou asné dob  je lenem TOP 09.
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Krajská samospráva1

1.3 Informace o činnosti Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje v roce 2011

V roce 2011 se uskute nilo šest zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a bylo p ijato celkem 509 

usnesení, jejichž pln ní zastupitelstvo pravideln  kontrolovalo.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje mimo jiné:

rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci t chto program :

„Dota ní program na podporu projekt  ve zdravotnictví na rok 2011“

„Podpora aktivit v oblasti sportu pro rok 2011“

„Podpora aktivit v oblastech využití volného asu d tí a mládeže a celoživotního vzd lávání osob se 

zdravotním postižením pro rok 2011“

„Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 

2011“

„Program realizace speciÞ ckých opat ení Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání p íležitostí pro 

ob any se zdravotním postižením na rok 2011“

„Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2011“

„Program na podporu neinvesti ních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2011“

„Program protidrogové politiky kraje na rok 2011“

„Program podpory aktivit p íslušník  národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na 

rok 2011“

„Program obnovy kulturních památek a památkov  chrán ných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na 

rok 2011“

„Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2011“

„Podpora turistických oblastí Moravskoslezského kraje“

„Program na zvýšení absorp ní kapacity obcí a m st do 10 tis. obyvatel“

„Program podpory tvorby územních plán  obcí“

„Úprava lyža ských b žeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezón  2011/2012“

„Podpora turistických informa ních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2011“

„Drobné vodohospodá ské akce ŽPZ/02/2011“

„Dota ní program na podporu aktivit v oblasti životního prost edí ŽPZ/01/2011“

„Program na podporu p ípravy projektové dokumentace 2011“

„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011“

dále mj.:

schválilo záv re ný ú et Moravskoslezského kraje za rok 2010

schválilo Strategii integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2011 – 2014

rozhodlo schválit dlouhodobý zám r podpory údržby lyža ských b žeckých tras v Moravskoslezském kraji 

po dobu udržitelnosti projektu Moravskoslezského kraje s názvem "Jesenická magistrála"

vzalo na v domí informace o ekonomické innosti zdravotnických za ízení – nemocnic, p ísp vkových 

organizací Moravskoslezského kraje, za rok 2010

vzalo na v domí informaci o innosti pracovní skupiny pro p ípravu strategické spolupráce p i provozování 

nemocnice v Novém Ji ín  formou pronájmu podniku a o pr b hu jednání s dot enými partnery 



13Moravskoslezský kraj

Krajská samospráva 1

rozhodlo p edložit Poslanecké sn movn  Parlamentu eské republiky návrh zákona, kterým se m ní zákon 

. 99/2004 Sb., o rybníká ství, výkonu rybá ského práva, rybá ské stráži, ochran  mo ských rybolovných 

zdroj  a o zm n  n kterých zákon  (zákon o rybá ství), ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon . 200/1990 

Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis

projednalo Územn  analytické podklady Moravskoslezského kraje – aktualizaci 2011 v rozsahu rozboru 

udržitelného rozvoje území

rozhodlo uzav ít smlouvu o partnerství s Þ nan ním p ísp vkem mezi Olomouckým krajem a Moravskoslezským 

krajem k projektu „Inovace výuky eskoslovenských a eských d jin 20. století na st edních školách 

v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“ realizovanému v rámci Opera ního programu Vzd lávání pro 

konkurenceschopnost

vzalo na v domí oznámení Bc. Ji ího Absolona o odstoupení z funkce lena zastupitelstva kraje a oznámení 

Ing. Zby ka Stanjury o odstoupení z funkce lena zastupitelstva kraje, z funkce lena výboru kontrolního 

zastupitelstva kraje a z funkce lena výboru Þ nan ního zastupitelstva kraje a dále vzalo na v domí, že 

leny zastupitelstva kraje se dnem 2. 11. 2011 stala Jarmila Skálová a  dnem 3. 12. 2011 Ing. Libor 

Nowak

schválilo rozpo et Moravskoslezského kraje na rok 2012 a rozpo tový výhled Moravskoslezského kraje na 

léta 2013 a 2014

schválilo „Zásady pro poskytování Þ nan ních p ísp vk  na hospoda ení v lesích v roce 2012 z rozpo tu 

Moravskoslezského kraje a zp sobu kontroly jejich využití“ a „Zásady pro poskytování Þ nan ních prost edk  

z rozpo tu Moravskoslezského kraje k odstran ní následk  závadného stavu podle § 42 odst. 4 a 5 vodního 

zákona“ 

rozhodlo zahájit realizaci projektu „Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby 

Moravskoslezského kraje“ v roce 2011

schválilo dokument „Bílá kniha – seznam investi ních staveb na silni ní síti II. a III. t íd Moravskoslezského 

kraje aktualizace listopad 2011“

schválilo partnerství Moravskoslezského kraje v projektu Žilinského samosprávného kraje „Hradná cesta 

Žilinského kraja“ mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem

rozhodlo o uzav ení memoranda se statutárním m stem Karviná k umíst ní „Krajského integrovaného 

centra využívání komunálních odpad  v Moravskoslezském kraji“ na území tohoto m sta
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1.4 Složení Rady Moravskoslezského kraje 

Ing. Jaroslav Palas ( SSD)

hejtman kraje

len zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu sv ilo zabezpe ování konkrétních úkol  na úsecích bezpe nosti, krizového ízení, legis-

lativy, zahrani ních vztah  a Þ nancí.

Miroslav Novák ( SSD)

1. nám stek hejtmana kraje

len zastupitelstva a rady 

kraje

Zastupitelstvo mu sv ilo za-

bezpe ování konkrétních úkol  na 

úsecích dopravy, silni ního hospo-

dá ství a životního prost edí.

Mgr. V ra Pálková ( SSD)

nám stkyn  hejtmana kraje

lenka zastupitelstva a rady 

kraje

Zastupitelstvo jí sv ilo 

zabezpe ování konkrétních úkol  

na úseku školství, sportu a t lový-

chovy.

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. 

( SSD)

nám stek hejtmana kraje

len zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu sv ilo 

zabezpe ování konkrétních úkol  na 

úsecích regionálního rozvoje, evrop-

ských fond  a opera ní programy.

Ing. RSDr. Karel Kone ný (KS M)

nám stek hejtmana kraje

len zastupitelstva a rady 

kraje

Zastupitelstvo mu sv ilo 

zabezpe ování konkrétních úkol  

na úseku zdravotnictví.

Ing. RSDr. Svatomír Recman (KS M)

nám stek hejtmana

len zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu sv ilo za-

bezpe ování konkrétních úkol  na 

úsecích sociálních v cí a kultury.

Ing. Ji í Vzientek ( SSD)

nám stek hejtmana kraje

len zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu sv ilo 

zabezpe ování konkrétních úkol  

na úsecích územního plánování 

a cestovního ruchu.

JUDr. Josef Babka (KS M)

len zastupitelstva a rady kraje 

p. Tomáš Hanzel ( SSD)

len zastupitelstva a rady kraje

prof. PhDr. Zden k Jirásek, CSc. ( SSD)

len zastupitelstva a rady kraje

Mgr. Ing. Iva Tichá ( SSD)

lenka zastupitelstva a rady kraje
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1.5 Informace o činnosti rady kraje v roce 2011

V roce 2010 se uskute nilo celkem 29 sch zí Rady Moravskoslezského kraje a bylo p ijato celkem 2100 usnesení, 

jejichž pln ní rada pravideln  kontrolovala. Rada kraje p ipravovala a projednávala návrhy a podklady pro jednání 

Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, zabezpe ovala pln ní zastupitelstvem p ijatých usnesení. Schválila celkem 

384 rozpo tových opat ení rady v rámci rozpo tu Moravskoslezského kraje. Projednala v souladu se zákonem o ve ej-

ných zakázkách celkem 250 ve ejných zakázek.

Rada Moravskoslezského kraje mimo jiné:

rozhodla o vyhlášení dota ních program  na rok 2011 v r zných oblastech p sobnosti kraje 

schválila souhrnné zprávy o innosti a pln ní úkol  p ísp vkových organizací Moravskoslezského kraje za rok 2010

vyhodnotila nejúsp šn jší sportovce, sportovní družstva, trenéry a cvi itele Moravskoslezského kraje za rok 2010

schválila výro ní zprávu o innosti orgán  Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona 
o svobodném p ístupu k informacím za rok 2010

zabývala se dopisy a peticemi adresovanými orgán m kraje

schválila zám r p istoupení Moravskoslezského kraje do zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ 

rozhodla o ud lení cen v kuliná ské sout ži „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ autor m vít zných recept

vzala na v domí informaci o navrženém zp sobu modernizace energetických hospodá ství budov v majetku Mo-

ravskoslezského kraje a v té souvislosti rozhodla o zahájení p íprav na realizaci projektu EPC (Energy Performance 

Contracting)

souhlasila s postupem a harmonogramem p ípravy podklad  dle metodiky Opera ního programu životní prost edí 

u projekt  energetických úspor ve zdravotnických a školských za ízeních z izovaných Moravskoslezským krajem 

p edložených do 11. a 16. výzvy Opera ního programu životní prost edí

rozhodla o p ipojení se k deklaraci „Spole ná deklarace k opat ením pro zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslez-

ském kraji“

vzala na v domí pr b žné vyhodnocení Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016

vzala na v domí 1. pr b žnou aktualizaci dokumentu Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravsko-

slezském kraji pro léta 2009 – 2013 (s výhledem do roku 2015)

rozhodla o uzav ení Moravskoslezského paktu zam stnanosti mezi Moravskoslezským krajem a Sdružením pro roz-

voj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodá skou komorou Moravskoslezského kraje a Regionální radou regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko

projednala zam ení budoucí kohezní politiky Evropské unie po roce 2013 v podmínkách eské republiky a souhla-

sila s prioritními oblastmi a identiÞ kací hlavních oblastí podpory Moravskoslezského kraje pro p ípravu budoucího 

programovacího období kohezní politiky

schválila Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje

vzala na v domí plán souvislých oprav silnic II. a III. t íd v roce 2011 a seznam rekonstrukcí most  a objekt  poško-

zených po povodni v kv tnu 2010, které jsou p ipraveny k realizaci v roce 2011 a souhlasila s plánem rekonstrukcí 

most , op rných zdí, propust  a ostatních sou ástí silnic II. a III. t íd v Moravskoslezském kraji a jejich stavební 

p ípravy v roce 2011

schválila zám r realizace zm ny organiza ního uspo ádání nemocnic z izovaných Moravskoslezským krajem, v et-

n  asového harmonogramu 

na základ  doporu ení pracovní skupiny pro p ípravu strategické spolupráce p i provozování nemocnice v Novém Ji-

ín  formou pronájmu podniku a v souladu s obsahem p edloženého právního a da ového stanoviska rozhodla o zahá-

jení p ípravy všech nezbytných podklad  pro realizaci formy pronájmu podniku jako celku v rámci jediné smlouvy

vzala na v domí informaci o p íprav  návrh  optimalizace sít  škol z izovaných Moravskoslezským krajem 

rozhodla o uzav ení dohody o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Sdružením automobilového pr myslu za 

ú elem zajišt ní realizace projektu IQ Industry, jehož cílem je zlepšení oborových znalostí a dovedností u itel  

odborných p edm t  a praktického vyu ování



16 Výro ní zpráva 2011

Krajská samospráva1

schválila návrh na ocen ní nejúsp šn jších žák  a školních tým  st edních škol v Moravskoslezském kraji ve škol-
ním roce 2010/2011

vyjád ila zájem konat ve školách v Moravskoslezském kraji v rámci p ijímacího ízení ke vzd lávání ve st edních 
školách v denní form  vzd lávání pro školní rok 2012/2013 p ijímací zkoušku do obor  vzd lání poskytujících 
st ední vzd lání s maturitní zkouškou

ocenila pedagogické pracovníky u p íležitosti Dne u itel  v roce 2011

vzala na v domí informaci o pr b hu procesu p evodu za ízení sociálních služeb vybraných p ísp vkových organi-
zací Moravskoslezského kraje z kraje na obce, uvedenou v d vodové zpráv  p edloženého materiálu

vzala na v domí informaci o pr b hu a výsledcích Krajského programu prevence kriminality Moravskoslezského 
kraje za rok 2011

vzala na v domí zprávu o postupu p ípravy projektu „Krajského integrovaného centra pro využívání komunálních 

odpad “ 

Vydala tato na ízení kraje:

1/2011, kterým se m ní na ízení Moravskoslezského kraje . 6/2002, kterým se stanoví podmínky 

k zabezpe ení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany

2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje

3/2011, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajiš uje sjízdnost 

a sch dnost odstra ováním sn hu a náledí
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2.1 Slovo ředitele krajského úřadu

Vážení spoluob ané,

Krajský ú ad Moravskoslezského kraje i v roce 2011 pln  prokázal, že je schopen na výborné úrovni plnit své 

hlavní poslání – poskytovat kvalitní služby ve ejnosti, zajistit špi kový servis a další odpovídající podmínky pro práci 

samosprávy a realizovat bezchybný výkon p enesené p sobnosti. Uvedené konstatování lze samoz ejm  doložit adou 

p esv d ivých doklad  (ud lená ocen ní, výsledky kontrol, pr zkumy spokojenosti apod). Dovolím si tedy všem za-

m stnanc m za dob e odvedenou práci i touto cestou up ímn  pod kovat.

Z eteln  se tak zúro uje dlouhodobá, systematická a promyšlená pé e o rozvoj lidských zdroj  na krajském 

ú adu. Není proto náhoda, že nap íklad z hlediska kvaliÞ ka ní struktury pat í našemu ú adu v republikovém srovná-

ní první místo, kdy v roce 2011 podíl zam stnanc  s vysokoškolským vzd láním u nás inil 80,7 %, což bylo o tém  

30 procent více než na n kterých jiných krajských ú adech.

Kvalitní personální zázemí tedy umož uje, aby se krajský ú ad úsp šn  vypo ádal se všemi, asto velmi ná-

ro nými, úkoly. Moravskoslezský kraj je nap íklad významným žadatelem o podporu z evropských Þ nan ních zdroj . 

P edkládá proto a poté realizuje projekty p inášející užitek celému našemu regionu a výkon této agendy v plném 

rozsahu zajiš uje práv  krajský ú ad. V tomto sm ru je p itom náš kraj ve srovnání s ostatními regiony velmi úsp šný. 

V po tu podaných žádostí je MSK ze všech kraj  nejaktivn jší a  v rámci tématických opera ních program  také získal 

v porovnání s ostatními i nejvyšší objem Þ nan ních prost edk .

Mimo ádnou pozornost též v nujeme poskytování odborné a metodické pomoci obcím. Formy této pomoci se 

snažíme neustále rozvíjet. Práv  v oblasti správního ízení, která je charakteristická pro výkon státní správy, krajský 

ú ad inovoval zp sob poskytování odborné a metodické pomoci zpracováváním každoro ní analýzy správních íze-

ní. Zmín ná analýza obsahuje nejen meziro ní srovnání agend správního ízení, ale zejména informace o agendách 

a právních p edpisech, jejichž realizace iní v praxi nejv tší potíže. Výstupy analýzy jsou široce využitelné jak pro 

krajský ú ad (ukazuje nám, na které problémy je t eba v rámci poskytování odborné a metodické pomoci zam it 

zvýšenou pozornost), tak pro tajemníky obecních ú ad  obcí s rozší enou p sobností, pro které je jedním z nástroj  

ízení jim pod ízených zam stnanc  (nap íklad v oblasti prohlubování jejich vzd lávání).

Ob ané to asi z pochopitelných d vod  nezaregistrovali, ale v roce 2011 prob hla zásadní reforma ú etnictví 

ve ejné správy, což si vyžádalo provedení nejen rozsáhlých úprav ekonomického softwaru, ale rovn ž i zm n v sys-

tému a organizaci práce n kterých útvar  krajského ú adu. P ezkum hospoda ení kraje za rok 2011 provedený Minis-

terstvem Þ nancí pak potvrdil vysokou úrove  nastaveného systému v oblasti rozpo tu a vedení ú etnictví. Opakovan  

nebyly zjišt ny jakékoli nedostatky nebo nedodržení zákon , naopak bylo konstatováno, že všechny zm ny vyvolané 

reformou byly pln  respektovány.

Vážení spoluob ané,

mohu samoz ejm  zachytit pouze nepatrný zlomek pestré innosti a výsledk  práce krajského ú adu. Možná si sami 

vybavujete adu našich dalších aktivit v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy, životního prost edí apod. Osobn  m  nap í-

klad velmi t ší, že náš kraj je opakovan  dáván za p íklad dobré praxe v rámci p ístupu k pro-

blematice transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. 

Postupn  se tak lidem žijícím asto v nevhodném až nehumánním prost edí dostane podmínek 

k bydlení a životu, který alespo  áste n  p ipomíná život zdravých (v roce 2011 kraj díky 

úsp šnému ukon ení projekt  EU otev el t i nové, d stojné a velmi moderní služby v Bohu-

mín , Novém Ji ín  a Opav ). Prost  máme všichni radost, že se vedle nezbytné a pot ebné 

„ú edni iny“ m žeme podílet i na vzniku p ece jen pon kud trvalejších hodnot. Za n kdy 

možná suchopárnými daty p edkládané výro ní zprávy je tedy možno spat ovat i tyto pocity.

PaedDr. Jaroslav Soural, CSc.
editel Krajského ú adu Moravskoslezského kraje
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2.2 Počet zaměstnanců krajského úřadu 
– Moravskoslezský kraj

íslo 
odboru

Zkr. odboru Název odboru
Schválený po et 

zam stnanc  2011
Skute ný po et 

31. 12. 2011

editel 1 1

1. KH odbor kancelá  hejtmana kraje 27 27

2. K odbor kancelá  editele krajského ú adu 44 43

3. KON odbor kontroly a interního auditu 43 43

4. POR odbor právní a organiza ní 21 21

5. INF odbor informatiky 25 25

6. VŽ odbor vnitra a krajský živnostenský ú ad 36 36

7. IM odbor investi ní a majetkový 37 37

8. FIN odbor Þ nancí 47 47

9. ZDR odbor zdravotnictví 26 26

10. ÚPS odbor územního plánování, stavebního ádu a kultury 37 37

11. RRC odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 48 48

12. ŽPZ odbor životního prost edí a zem d lství 71 71

13. ŠMS odbor školství, mládeže a sportu 76 76

14. EP odbor evropských projekt 48 48

15. SOC odbor sociálních v cí 55 55

16. DSH odbor dopravy a silni ního hospodá ství 38 38

680 679
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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA KRAJE

PaedDr.  VLASTISLAV KUCHAŘ

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY KRAJSKÉHO ÚŘADU

Ing. LEO NEVŘELA

ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU

 PaedDr. JAROSLAV SOURAL, CSc.

ODBOR KONTROLY A INTERNÍHO AUDITU

Ing. IVANA DURCZOKOVÁ 03

02

01

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ

JUDr. MIROSLAV BÝMA, Ph.D. 04

ODBOR INFORMATIKY

Ing. TOMÁŠ VAŠICA 05

ODBOR VNITRA A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

JUDr. VĚRA DOSTÁLOVÁ 06

ODBOR INVESTIČNÍ A MAJETKOVÝ

Ing. MILAN NOVOTNÝ 07

ODBOR FINANCÍ

Ing. ANNA KLIMŠOVÁ 08

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Ing. PETRA TOMANOVÁ, Ph.D. 09

ODBOR ÚZEM. PLÁNOV., STAVEB. ŘÁDU A KULTURY

JUDr. MARTA WROBLOWSKÁ 10

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A CEST. RUCHU A KULTURY 

 Mgr. MARTIN RADVAN 11

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

 Ing. TOMÁŠ KOTYZA 12

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU 

 PaedDr. LIBOR LENČO 13

ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

  Ing. HYNEK ORSÁG
14

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Mgr. DANIEL RYCHLIK 15

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. IVO MURAS 16

ODDĚLENÍ VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI
01.1

ODDĚLENÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
01.2

ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
02.1

ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
02.2

ODDĚLENÍ KONTROLY 
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

03.1 03.2

ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
ÚZEMNÍCH CELKŮ

ODDĚLENÍ PRÁVNÍ
04.1

ODDĚLENÍ LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ
04.2

ODDĚLENÍ SPRÁVY SÍTÍ 
A VYPOČETNÍ TECHNIKY

05.1
ODDĚLENÍ SPRÁVY DATABÁZÍ A APLIKACÍ

05.2

ODDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ A MATRIK
06.1

ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
06.2

ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ
07.1

ODDĚLENÍ MAJETKOVÉ
07.2

ODDĚLENÍ ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ
08.1

ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ
08.2

ODDĚLENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
09.1

ODDĚLENÍ SAMOSPRÁVNÝCH ČINNOSTÍ
09.2

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
10.1

ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU
10.2

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
11.1

ODDĚLENÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ
11.2

ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
12.1

ODDĚLENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ
A INTEGROVANÉ PREVENCE 12.2

ODDĚLENÍ SPRÁVY ŠKOL
13.1

ODDĚLENÍ ROZVOJE VZDELÁVÁNÍ
13.2

ODDĚLENÍ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ
14.1

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
15.1

ODDĚLENÍ DOPRAVY
16.1

ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SILNIČNÍCH AGEND
16.2

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK
15.2

ODDĚLENÍ ROZVOJE REGIONÁLNÍ 
INFRASTRUKTURY 14.2

2.3 Organizační schéma Moravskoslezský kraj 
– Krajský úřad
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ODDĚLENÍ ČINNOSTÍ SEKRETARIÁTŮ 

01.3

ODDĚLENÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

01.4

ODDĚLENÍ SLUŽEB A ÚDRŽBY

02.3

ODDĚLENÍ AUTODOPRAVY

02.4

03.3

ODDĚLENÍ STÍŽNOSTÍ A KONTROLY VEŘEJNÉ 

FINANČNÍ PODPORY

ODDĚLENÍ SPRÁVY GIS A PROJEKTŮ

05.3

ODDĚLENÍ SPISOVÉ SLUŽBY
06.3

ODDĚLENÍ KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
06.4

ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

ODDĚLENÍ ZDRAVOTNÍ POLITIKY A ANALÝZ

08.3

09.3

ODDĚLENÍ KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
10.3

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
11.3

ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY

A ZEMĚDĚLSTVÍ 12.3
ODDĚLENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

12.4

ODDĚLENÍ HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PRO-

STŘEDÍ A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODDĚLENÍ SAMOSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

12.5

12.6

ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU

ODDĚLENÍ METODIKY 

A FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
 

13.3

14.3

ODDĚLENÍ PŘÍMÝCH NÁKLADŮ
13.4

ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
16.3

ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ
15.3

ODDĚLENÍ FINANCOVÁNÍ ŠKOL
13.5



22 Výro ní zpráva 2011

Krajský ú ad2

2.4 Vzdělanostní struktura zaměstnanců 
Moravskoslezského kraje zařazených 
do krajského úřadu k 31. 12. 2011

íslo 
odboru

Zkr. 
odboru

Název odboru

zá
kl

ad
n
í

st
e
d
n
í 
od

b
or

n
é

ú
p
ln

é
 s

t
e
d
n
í

vy
šš

í 
od

b
or

n
é

V
Š 

b
ak

al
á

sk
ý

V
Š 

m
ag

is
te

rs
ký

V
Š 

d
o
kt

o
rs

ký

ce
lk

e
m

editel 1 1

1. KH odbor kancelá  hejtmana kraje 9 5 13 27

2. K
odbor kancelá  editele 
krajského ú adu

1 7 13 3 16 2 42

3. KON odbor kontroly a interního auditu 2 1 5 34 42

4. POR odbor právní a organiza ní 6 2 11 2 21

5. INF odbor informatiky 4 2 18 1 25

6. VŽ
odbor vnitra 
a krajský živnostenský ú ad

1 8 8 19 36

7. IM odbor investi ní a majetkový 3 4 30 37

8. FIN odbor Þ nancí 9 4 4 30 47

9. ZDR odbor zdravotnictví 5 3 17 1 26

10. ÚPS
odbor územního plánování, 
stavebního ádu a kultury

4 1 30 1 36

11. RRC
odbor regionálního rozvoje 
a cestovního ruchu

11 4 33 1 49

12. ŽPZ
odbor životního prost edí 
a zem d lství

2 1 2 61 5 71

13. ŠMS odbor školství, mládeže a sportu 9 3 5 55 4 76

14. EP odbor evropských projekt 6 1 3 37 2 49

15. SOC odbor sociálních v cí 8 5 8 34 55

16. DSH
odbor dopravy 
a silni ního hospodá ství

7 5 27 39

1 8 106 15 64 465 20 679
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2.5 Přehled příspěvkových organizací

Odbor dopravy a silni ního hospodá ství

Správa silnice Moravskoslezského kraje, p ísp vková organizace

Odbor sociálních v cí

Centrum psychologické pomoci, p ísp vková organizace1. 

Domov Jistoty, p ísp vková organizace2. 

Domov Pohoda, p ísp vková organizace3. 

Domov Letokruhy, p ísp vková organizace4. 

Domov Hortenzie, p ísp vková organizace5. 

Domov U jezera, p ísp vková organizace6. 

Nový domov, p ísp vková organizace7. 

Domov Na zámku, p ísp vková organizace8. 

Domov Paprsek, p ísp vková organizace9. 

Domov Duha, p ísp vková organizace10. 

Domov Odry, p ísp vková organizace11. 

Domov Bílá Opava, p ísp vková organizace12. 

Domov B eziny, p ísp vková organizace13. 

Domov P íbor, p ísp vková organizace14. 

Domov Vítkov, p ísp vková organizace15. 

Harmonie, p ísp vková organizace16. 

Sagapo, p ísp vková organizace17. 

Zámek Nová Horka, p ísp vková organizace18. 

Fontána, p ísp vková organizace19. 

Náš sv t, p ísp vková organizace20. 

Benjamín, p ísp vková organizace21. 

Marianum, p ísp vková organizace22. 

Sírius, p ísp vková organizace23. 

Zámek Dolní Životice, p ísp vková organizace24. 

Odbor kultury a památkové pé e 

Moravskoslezská v decká knihovna v Ostrav , p ísp vková organizace1. 

Galerie výtvarného um ní v Ostrav , p ísp vková organizace2. 

T šínské divadlo eský T šín, p ísp vková organizace3. 

Muzeum T šínska, p ísp vková organizace4. 

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p ísp vková organizace5. 

Muzeum v Bruntále, p ísp vková organizace6. 

Muzeum Novoji ínska, p ísp vková organizace7. 
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Odbor zdravotnictví

P ísp vkové organizace

Nemocnice s poliklinikou Haví ov, p ísp vková organizace1. 

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p ísp vková organizace2. 

Nemocnice s poliklinikou v Novém Ji ín , p ísp vková organizace3. 

Nemocnice T inec, p ísp vková organizace4. 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p ísp vková organizace5. 

Sdružené zdravotnické za ízení Krnov, p ísp vková organizace6. 

Slezská nemocnice v Opav , p ísp vková organizace7. 

D tský domov Janovice u Rýma ova, p ísp vková organizace8. 

D tské centrum ty lístek, p ísp vková organizace9. 

Odborný lé ebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p ísp vková organizace10. 

Územní st edisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, p ísp vková organizace11. 

Akciové spole nosti

Bílovecká nemocnice, a.s.1. 

Sanatorium Jablunkov, a.s.2. 

Odbor školství

Školy – školská za ízení Po et Poznámka

St ední školy a vyšší odborné školy 96
všech 5 krajských VOŠ je sou ástí právnické osoby 
vykonávající také innost st ední školy

Speciální školy 41 MŠ, ZŠ, OU a PrŠ  

Základní um lecké školy 39

D tské domovy 16 další 2 d tské domovy jsou p i speciálních školách

St ediska volného asu 1

Pedagogicko-psychologické poradny 6

Domovy mládeže 1

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 0

Školní hospodá ství 1 školní statek 

Krajské za ízení pro další vzd lávání pedagogic-
kých pracovník  a informa ní centrum

1

Za ízení školního stravování 1

Celkem 203 



25Moravskoslezský kraj

33
Významné 

události 2011 



26 Výro ní zpráva 2011

Významné události 20113

LEDEN

Moravskoslezský kraj se po desáté prezentoval na nejv tším veletrhu cestovního ruchu ve st ední Evrop  

 Regiontour a GO 2011 v Brn . Expozice našeho kraje byla vytvo ena v rámci projektu „Kraj plný zážitk  I“.

18. ledna hejtman Jaroslav Palas pod koval lidem, kte í byli p ímo ú astni zásahu v obchodním dom  Prior-

Krnov 30. zá í 2010, kdy byla p epadena tamní sm nárna. Všechny ocen né osoby projevily mimo ádnou ob an-

skou state nost a pohotovost. 

31. ledna byly p edstaveny vít zné Þ rmy ankety „Spole enské odpov dnosti a sout že Ceny hejtmana kraje“. 

Ob  tyto aktivity jsou sou ástí Projektu spole enské odpov dnosti. Vít zem 2. ro níku odborné sout že o Cenu 

hejtmana kraje za spole enskou odpov dnost 2010 v kategorii do 50 zam stnanc  se stala spole nost DVO ÁK 

LESY SADY ZAHRADY, s.r.o. Vít zem v kategorii spole nosti do 250 zam stnanc  se stala Þ rma SAD LOGISTIK, 

a.s. a první p í ku v kategorii spole nost nad 250 zam stnanc  obsadil PLZE SKÝ PRAZDROJ, a.s.

ÚNOR 

7. února p ijel na Krajský ú ad Moravskoslezského kraje ministr životního prost edí Tomáš Chalupa, kterého 

p ivítal hejtman kraje Jaroslav Palas a 1. nám stek hejtmana Miroslav Novák. Hlavními probíranými tématy byly 

ochrana ovzduší a odpadové hospodá ství v Moravskoslezském kraji. 

Ve dnech 10. - 13. února se Moravskoslezský kraj prezentoval na veletrhu cestovního ruchu "HOLIDAY WORLD 

2010". Na tomto veletrhu byla p edstavena nová propaga ní publikace, která byla p ipravena ve spolupráci ty  

moravských kraj  „Morava a Slezsko – Cyklopr vodce“, set t í nových propaga ních brožur s tematikou Morav-

skoslezského kraje a celá ada turistických map.

15. února p evzali z rukou nám stka hejtmana Mariana Lebiedzika ocen ní Adam Walach, Waldemar Walach 

a Mariusz Walach z Þ rmy Walmark, kte í se stali Podnikateli roku 2010.

24. února byl podepsán Moravskoslezský pakt zam stnanosti. Dohodu podepsali Jaroslav Palas, hejtman kraje 

a Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Slavnostního aktu se zú astnili zástupci 

Ministerstva práce a sociálních v cí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy 

a Ministerstva pr myslu a obchodu.

25. února se v kavárn  hotelu Praha v Novém Ji ín  konal I. ro ník barmanské sout že „O pohár nám stkyn  

hejtmana Moravskoslezského kraje“. Z prvního místa se radoval Vít Dostál, žák St ední školy hotelnictví a gast-

ronomie ve Frenštát  pod Radhošt m.

B EZEN

1. b ezna Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Všesportovním kolegiem Moravskoslezského kraje ocenil za vyni-

kající sportovní výkony a výchovu sportovc  Moravskoslezského kraje v roce 2010 nejúsp šn jší sportovce, spor-

tovní družstva, trenéry a cvi itele. Tradi ní slavnostní p edání ocen ní se uskute nilo letos již po osmé v Aule 

VŠB-TU v Ostrav -Porub  za ú asti hejtmana kraje, zastupitel  a vedení Moravskoslezského kraje, starost , 

poslanc , bývalých vynikajících sportovc  a zástupc  krajských sportovních svaz  a t lovýchovných jednot.

3. b ezna prob hla konference, kterou po ádal Moravskoslezský kraj v rámci individuálního projektu „Plánování 

sociálních služeb. Prost ednictvím tohoto projektu bude v období od ervence 2010 do ervna 2012 docházet 

k podpo e zajiš ování dostupnosti a kvality sociálních služeb v našem kraji.

11. – 13. b ezna se Moravskoslezský kraj již tradi n  zú astnil domácího veletrhu cestovního ruchu Dovolená 

a region v Ostrav . Sou ástí tohoto veletrhu se konala i odborná konference pod záštitou nám stka hejtmana 

Ing. Ji ího Vzientka na téma „Budoucnost IT v technologií v cestovním ruchu“.

15. b ezna navštívil p edseda Senátu Parlamentu eské republiky Milan Št ch Moravskoslezský kraj.

29. b ezna se na Slezskoostravském hrad  uskute nilo slavnostní ocen ní pedagogických pracovník  škol a škol-

ských za ízení Moravskoslezského kraje u p íležitosti Dne u itel , za ú asti významných p edstavitel  kraje, 

krajského ú adu, m st a obcí. Ocen ní p edala vybraným 25 pedagogickým pracovník m nám stkyn  hejtmana 

Moravskoslezského kraje pro oblast školství Mgr. V ra Palková spole n  s dalšími hosty.
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27.-29. b ezna navštívila delegace Moravskoslezského kraje vedená hejtmanem Jaroslavem Palasem Don ckou 

oblast na Ukrajin . B hem této návšt vy bylo slavnostn  podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Moravsko-

slezským krajem a Don ckou oblastí. 

30. b ezna D m na p li cesty He mánek se stal vít zem Ceny kvality a získal titul nejkvalitn jšího poskytovatele 

služby poskytované osobám ohroženým sociálním vylou ením v eské republice. Slavnostní p edání tohoto význam-

ného ocen ní se uskute nilo ve Špan lském sále Pražského hradu za p ítomnosti nejvyšších p edstavitel  R.

DUBEN

4. dubna navštívila generální konzulka Polské republiky J. E. Anna Olszewska Moravskoslezský kraj.

7. dubna navštívil velvyslanec Francouzské republiky J. E. Pierre Lévy Moravskoslezský kraj.

13. dubna se uskute nila v budov  Krajského ú adu Moravskoslezského kraje první Konference spole enské od-

pov dnosti, která m la za cíl p iblížit aktuální informace z oblasti spole enské odpov dnosti organizací v našem 

kraji.

13. dubna navštívil velvyslanec Švýcarské konfederace J. E. André Regli Moravskoslezský kraj.

15. dubna prob hlo v Clarion Congress Hotelu Ostrava slavnostní vyhlášení výsledk  ankety Sestra Moravsko-

slezského kraje za ú asti nám stka hejtmana pro zdravotnictví Karla Kone ného a prezidentky eské asociace 

sester Dany Juráskové.

29. dubna navštívil velvyslanec Ruské federace J. E. Sergej Borisovi  Kiseljov Moravskoslezský kraj.

KV TEN

5. kv tna navštívil velvyslanec Moldavské republiky J. E. Stefan Gorda Moravskoslezský kraj.

13. kv tna Moravskoslezský kraj získal ocen ní odborné poroty Prix Jury za brožuru NEJ výlety Moravskoslez-

ského kraje v kategorii Turistické pr vodce eských region . Vyhlášení cen TOURMAP 2011 prob hlo v Literárním 

sále Pr myslového paláce na Výstavišti v Praze.

26. kv tna navštívila velvyslankyn  Slovinské republiky J. E. Smiljana Knez Moravskoslezský kraj.

30. kv tna se ve Varšav  uskute nilo pracovní jednání na téma kvalita ovzduší v oblasti esko-polského p íhra-

ni ního regionu a problematika posuzování vliv  na životní prost edí p esahující hranice stát . Jednání se ú ast-

nil ministr životního prost edí Polské republiky Andrzej Kraszewski, ministr životního prost edí eské republiky 

Tomáš Chalupa za doprovodu hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase.

ERVEN

3. ervna byla podepsána ministrem životního prost edí Tomášem Chalupou a hejtmanem Moravskoslezského 

kraje Jaroslavem Palasem v Ostrav  Spole ná deklarace k opat ením pro zlepšení kvality ovzduší v Moravsko-

slezském kraji.

13. ervna prob hlo v sále Divadla Antonína Dvo áka slavnostní vyhlášení vít z  pátého ro ník  sout že Stavba 

Moravskoslezského kraje 2010. V t sném hodnocení zvít zilo Integrované bezpe nostní centrum Moravskoslez-

ského kraje“, které obdrželo cenu Grand Prix a stalo se tak vít znou stavbou roku 2010.

Moravskoslezský kraj se ve dnech 16. – 19. ervna zú astnil festivalu „ eská chu ovka“, který se konal na Sta-

rom stském nám stí v Praze. Ladislav Hezký, výrobce Štramberských uší od Hezoun “, p ipravil pro návšt vníky 

p ekvapení v podob  sv tového rekordu, p ímo na Starom stském nám stí upeklo 8 peka  ob í štramberské 

ucho.

21. ervna navštívil poslanec Vietnamské socialistické republiky Nguyen Van Dong Moravskoslezský kraj.

24. ervna byla obec Skotnice vyhlášena vít zem sout že „Vesnice roku 2011 Moravskoslezského kraje“. 

27. ervna navštívil velvyslanec Spolkové republiky N mecko J. E. Johanes Handl Moravskoslezský kraj.

29. ervna se hejtman Jaroslav Palas sešel s dvanáctiletým Martinem Spiridonovem z Orlové, který zachránil 

život n kolika lidem v ho ícím dom . Hejtman kraje Palas ocenil jeho state né chování nejen slovy, ale i est-

ným uznáním a v cným darem.
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ERVENEC

22. ervence - ve druhém ro níku sout že o ud lení zna ky „Regionální potravina Moravskoslezského kraje“ 

zvít zilo osm výrobk , které budou moci využívat tuto zna ku.

SRPEN

18. srpna navštívil generální konzul Ruské federace pan Andrej Jevgenjevi  Šaraškin Moravskoslezský kraj.

25. srpna byly vyhlášeny vít zné recepty 1. ro níku „Jak šmakuje Moravskoslezsko“. Vyhodnocení se zú astnili 

také Tomio Okamura, viceprezident asociace cestovních kancelá í, Mirek Horák, poradce pro gastronomii a ho-

telnictví a Roman Van k, šéf Pražského kuliná ského instututu.

ZÁ Í

1. zá í navštívil prezident eské republiky pan Václav Klaus Moravskoslezský kraj.

12. zá í byly vyhlášeny výsledky 2. ro níku sout že o nejlepší fotograÞ i na téma „Hory a doly v Moravskoslez-

ském kraji“. První cenu získal za fotograÞ i „Za starých as “ Petr Adámek, druhou cenu obdržela Dana Gruner-

tová za fotograÞ i „D l Hlubina“ a t etím výhercem se stal Ji í Blato  s fotograÞ í „Balón a eka Odra“.

26. zá í navštívil velvyslanec Turecké republiky J. E. Dahad Erginay Moravskoslezský kraj.

27. zá í navštívil zástupce gubernátora Vologodské oblasti ruské federace Vasilij Vasilijevi  Jekimovski Morav-

skoslezský kraj.

ÍJEN

14. íjna prob hl již 10. ro ník „Oce ování nejúsp šn jších žák  st edních škol v Moravskoslezském kraji“ 

ve školním roce 2010/2011. Slavnostní p edání ocen ní se uskute nilo na Janá kov  konzervato i a Gymnáziu 

v Ostrav  za p ítomnosti nám stkyn  hejtmana pro školství V ry Pálkové a editele Krajského ú adu Moravsko-

slezského kraje Jaroslava Sourala. Celkem bylo ocen no 25 jednotlivc .

20. íjna navštívil velvyslanec Ázerbájdžánské republiky J. E. Tahib Taghizadeh Moravskoslezský kraj.

LISTOPAD

8. listopadu byly v prostorách Janá kovy konzervato e a Gymnázia v Ostrav  slavnostn  vyhlášeny výsledky 

1. ro níku environmentální sout že „Ekologický zodpov dný kraj“. Sout ž se skládala ze t í kategorií: „Podni-

katel roku 2011 z hlediska vztahu k životnímu prost edí v Moravskoslezském kraji“, „Environmentáln  nejp í-

zniv jší provoz ú adu/p ísp vkové organizace kraje v Moravskoslezském kraji a „Ekologická škola v Moravsko-

slezském kraji“.

2. listopadu navštívila velvyslankyn  Jihoafrické republiky G. E. Celia-Sandra Botha Moravskoslezský kraj.

29. listopadu hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas p edal dar Moravskoslezského kraje dobrovolným 

hasi m a také Hasi skému záchrannému sboru MSK v podob  hasi ské techniky za více n ž 10 mil. K . Slavnost-

ního aktu se zú astnilo 24 zástupc  obdarovaných obcí.

30. listopadu navštívil ministerský p edseda Moldávské republiky Vladimir Filat Moravskoslezský kraj.

PROSINEC

6. prosince prob hlo slavnostní p edání „Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje“, která je každoro n  ud -

lována u p íležitosti Mezinárodního dne zdravotn  postižených autor m d l literárních, publicistických, zpravo-

dajských a dalších, která p ispívají k poznání problém  ob an  se zdravotním postižením a podporují myšlenku 

jejich spole enské integrace. 

21. prosince Moravskoslezský kraj vydal svou první kucha ku regionálních specialit v rámci projektu „Jak šma-

kuje Moravskoslezsko“, jehož cílem bylo znovu objevit moravskoslezské speciality z kuchyní našich babi ek.
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4.1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření 
kraje za rok 2011

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením . 16/1350 ze dne 22. 12. 2010 rozpo et kraje 

na rok 2011. Rozpo et Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 8.304.059 tis. K , a to jako schodkový. 

Schválený objem zdroj  byl tvo en p íjmy v celkové výši 7.081.466 tis. K  a Þ nancováním ve výši 1.222.593 tis. K .

Schválený rozpo et p íjm  p edstavoval da ové p íjmy ve výši 4.416.300 tis. K , neda ové p íjmy ve výši 

291.031 tis. K , kapitálové p íjmy ve výši 60.230 tis. K  a p ijaté dotace ve výši 2.313.905 tis. K . Schválený rozpo-

et výdaj  ve výši 8.304.059 tis. K  se lenil na b žné výdaje ve výši 4.548.788 tis. K  a kapitálové výdaje ve výši 

3.755.271 tis. K .

V pr b hu roku došlo na základ  rozpo tových opat ení realizovaných orgány kraje k navýšení t chto závazných 

ukazatel , a to rozpo tu p íjm  o 9.575.513 tis. K  na 16.656.979 tis. K  a rozpo tu výdaj  o 10.288.015 tis. K  na 

18.592.074 tis. K . Bylo provedeno 445 rozpo tových opat ení, z toho rada kraje schválila 384 rozpo tových opat ení 

v rozsahu jejího sv ení. 

K nár stu rozpo tu p íjm  a výdaj  došlo zejména úpravou výše o ekávaných ú elových dotací z ve ejných 

rozpo t  a ze zahrani í v celkovém objemu 9.488.504 tis. K . Jednalo se p edevším o ást dotace z kapitoly Minister-

stva školství, mládeže a t lovýchovy ur enou na Þ nancování p ímých náklad  na vzd lávání škol a školských za ízení 

z izovaných krajem a obcemi ve výši 8.735.768 tis. K . Naproti tomu z d vodu posunutí realizace projekt  spoluÞ nan-

covaných z evropských zdroj  došlo v upraveném rozpo tu ke snížení zdrojové stránky (p íjmy a Þ nancování) a výda-

jové stránky rozpo tu o 1.643.269 tis. K . K významné úprav  rozpo tu došlo dále zapojením z statku rozpo tového 

hospoda ení za rok 2010 ve výši 1.689.532 tis. K . K úprav  pouze výdajové ásti upraveného rozpo tu pak došlo 

využitím návratných Þ nan ních prost edk  od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 129.930 tis. K  

a vy len ním vlastních prost edk  ve výši 150.000 tis. K  za ú elem jejich p evedení na dlouhodobý termínovaný 

vklad. Zbývající rozpo tová opat ení nem la významný dopad na celkovou výši rozpo tu kraje.

V pr b hu roku 2011 došlo v upraveném rozpo tu ke zvýšení plánovaného salda p íjm  a výdaj  z  –1.222.593 tis. K  

na –1.935.095 tis. K . Ve skute nosti však dosáhlo k 31. 12. 2011 saldo p íjm  a výdaj  ástky -34.456 tis. K , což 

je výsledek o 1.900.639 tis. K  lepší, než se p edpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši z statku prost edk  

na ú tech kraje, který bez zapo tení prost edk  pen žních fond  nezapojených do rozpo tu kraje k 31. 12. 2011 inil 

1.951.012 tis. K , a to z d vodu rozdílné výše upraveného rozpo tu a skute nosti u Þ nancujících položek. 

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším pln ním p íjm  (p edevším da ových, neda ových a kapitálových) 

oproti výdaj m a neuskute n ním vybraných akcí (víceletých projekt ), zejména akcí spoluÞ nancovaných z evrop-

ských Þ nan ních zdroj  schválených v rozpo tu kraje.
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P íjmy a výdaje kraje v len ní dle rozpo tové skladby (v tis. K )

T ída
Schválený 
rozpo et

Upravený 
rozpo et

Skute nost
k 31.12.2011

% pln ní
/ erpání UR

P ÍJMY celkem 7 081 466 16 656 979 16 796 827 100,8

z toho:

da ové p íjmy 4 416 300 4 372 149 4 495 227 102,8

neda ové p íjmy 291 031 442 134 469 640 106,2

kapitálové p íjmy 60 230 40 287 41 157 102,2

p ijaté dotace 2 313 905 11 802 409 11 790 804 99,9

VÝDAJE celkem 8 304 059 18 592 074 16 831 283 90,5

z toho:

b žné výdaje 4 548 788 15 668 836 14 769 003 94,3

kapitálové výdaje 3 755 271 2 923 238 2 062 280 70,5

SALDO p íjm  a výdaj -1 222 593 -1 935 095 -34 456 x

FINANCOVÁNÍ celkem 1 222 593 1 935 095 34 456 x

z toho:

zapojení ásti z statku Þ nan ních prost edk  rozpo tového hospo-

da ení roku 2010
626 080 1 689 532 -144 563 x

nahrazení vlastních prost edk  úv rovými zdroji u akce Souvislé 

opravy silnic II. a III. t íd
0 -80 000 0 x

p íd l do Fondu životního prost edí MSK 0 -11 000 0 x

p evod prost edk  na dlouhodobý termínovaný vklad 0 -150 000 -150 000 x

erpání úv ru SOB na p edÞ nancování akcí spoluÞ nancovaných 

z evropských Þ n. zdroj
1 080 174 456 102 300 659 x

úhrada splátky ásti úv ru od SOB -849 661 -282 373 -282 373 x

erpání úv ru od EIB na Þ nancování projekt  Moravia-Silesia Regio-

nal Infra II
550 000 350 000 350 000 x

úhrada splátky jistiny úv ru od EIB -110 000 -110 000 -110 000 x

p ijetí návratných Þ n. prost edk  od SFDI 0 129 930 129 930

úhrada splátky návratných Þ nan ních prost edk  od SFDI -74 000 -57 095 -57 095 x

saldo krátkodobých devizových operací 0 0 -2 145 x

nerealizované kurzové rozdíly 0 0 43 x

Výsledek hospoda ení po zdan ní uvedený ve Výkazu zisku a ztráty p edstavuje zisk ve výši 441.907 tis. K . 

Tento údaj vyjad uje zcela jiný rozm r hodnocení hospoda ení Moravskoslezského kraje, nebo  jsou v n m obsaženy 

všechny aspekty akruálního principu zobrazování ekonomických skute ností. Akruální princip znamená, že se veške-

ré hospodá ské operace ú tují, ale hlavn  také vykazují (zobrazení ve výkazech ú etních záv rek) v období, kdy se 

uskute nily, bez ohledu na to, zda a kdy byly zaplaceny. Na rozdíl od údaje o celkovém z statku Þ nan ních prost edk  

v rámci rozpo tového hospoda ení, jenž uvádí pouze porovnání mezi p ijatými platbami na ú tech kraje a platbami 

z ú t  vyplacenými, vypovídá ú etní hospodá ský výsledek mj. o výkonnosti ú etní jednotky, nebo  jsou náklady p i-

azovány k výnos m, pro jejichž zajišt ní byly náklady vynaloženy. Vzhledem k tomu, že ú etní jednotka nerozhodla 

o jiném zp sobu užití ú etního výsledku hospoda ení za r. 2011, výsledek hospoda ení r. 2011 bude v roce 2012 p eú-

tován na ú et nazvaný Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta, kde bude docházet ke kumulaci p ípadných budoucích 

zisk  k zajišt ní krytí p ípadných budoucích ztrát.

Podrobn jší informace o hospoda ení kraje za rok 2011 jsou obsaženy v Záv re ném ú tu Moravskoslezského 

kraje za rok 2011, v etn  Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát, P ehledu o pen žních tocích, P ehledu o zm nách vlastního 

kapitálu, P ílohy ú etní záv rky, Výkazu pro hodnocení pln ní rozpo tu územních samosprávných celk  a dobrovol-

ných svazk  obcí (FIN 2-12M).

Zastupitelstvo na svém 24. zasedání dne 6. 6. 2012 schválilo Záv re ný ú et Moravskoslezského kraje za rok 

2011 a souhlasilo s celoro ním hospoda ením Moravskoslezského kraje za rok 2011 bez výhrad.

Záv re ný ú et Moravskoslezského kraje za rok 2011 je uve ejn n na webových stránkách internetového serveru 

kraje (www.kr-moravskoslezsky.cz).
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4.2 Příjmy

P íjmy Moravskoslezského kraje se d lí dle druhového t íd ní rozpo tové skladby na da ové p íjmy, neda ové 

p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté dotace. Celkové p íjmy Moravskoslezského kraje byly rozpo továny ve schváleném 

rozpo tu na rok 2011 ve výši 7.081.466 tis. K . V upraveném rozpo tu k 31. 12. 2011 po ítal kraj s p íjmy v celkové 

výši 16.656.979 tis. K . P íjmy byly pln ny celkov  na 100,8 % upraveného rozpo tu zejména v souvislosti s vyšším 

pln ním da ových a neda ových p íjm .

V roce 2011 došlo k nenapln ní n kterých plánovaných p íjm  z dotací u akcí spoluÞ nancovaných z evropských 

Þ nan ních zdroj  v celkové výši 2.060 tis. K . Nenapln ní p íjm  bylo zp sobeno nevypo ádáním monitorovací zprávy 

ze strany ídícího orgánu do konce roku 2011. 

Da ové p íjmy

Mezi da ové p íjmy pat í p íjmy ze sdílených daní, správní poplatky a p íjmy z licencí pro kamionovou dopravu. 

V roce 2011 dosáhly p íjmy ze sdílených daní výše 4.492.120 tis. K , tj. 102,8 % upraveného rozpo tu.

Pln ní jednotlivých p íjm  z daní (v tis. K )

Da
Schválený 
rozpo et

Upravený 
rozpo et

Skute nost
k 31.12.2011

Pln ní UR (%)

Da  z p íjm  fyzických osob ze závislé innosti 
a funk ních požitk

960 000 960 000 1 004 421 104,6

Da  z p íjm  fyzických osob ze samostatné výd le né 
innosti

45 000 45 000 22 046 49,0

Da  z p íjm  fyzických osob srážková 130 000 93 000 95 140 102,3

Da  z p íjm  právnických osob 970 000 970 000 994 749 102,6

Da  z p íjm  právnických osob za kraje 14 000 14 000 13 567 96,9

Da  z p idané hodnoty 2 295 000 2 287 837 2 362 195 103,3

Celkem 4 414 000 4 369 837 4 492 120 102,8

Da  z p íjm  právnických osob za kraje (13.567 tis. K ) byla v roce 2011 hrazena Moravskoslezským krajem jako 

da ovým poplatníkem pouze p evodem mezi vlastními ú ty.

P íjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2011 ástky 4.478.552 tis. K . Schválený 

rozpo et na rok 2011 po ítal s p íjmy ze sdílených daní ve výši 4.400.000 tis. K , v pr b hu roku 2011 byl rozpo et 

snížen na 4.355.837 tis. K  z d vodu o ekávaného nepln ní rozpo tovaných p íjm  u dan  z p íjm  fyzických osob 

vybírané srážkou z d vodu rozhodnutí ústavního soudu, kterým došlo ke zrušení zdan ní státní podpory na stavební 

spo ení za rok 2010 srážkovou daní ve výši 50 %. Ve skute nosti však došlo k p epln ní p íjm  ze sdílených daní oproti 

upravenému rozpo tu o 2,8 %. ást p epln ných p íjm  ve výši 80.000 tis. K  byla zapojena do zdroj  schváleného 

rozpo tu na rok 2012, zbývající p epln né p íjmy ve výši 42.283 tis. K  jsou sou ástí nespeciÞ kovaného z statku roz-

po tového hospoda ení za rok 2011.

Na meziro ním nár stu celkových p íjm  ze sdílených daní (o 31.159 tis. K ) se v absolutním vyjád ení podílela 

p edevším da  z p idané hodnoty, jejíž inkaso meziro n  narostlo o 63.444 tis. K . K nejv tšímu nár stu v procentním 

vyjád ení (o 5 %) došlo u dan  z p íjm  fyzických osob ze závislé innosti a funk ních požitk . Naopak nejvyšší propad 

v absolutním vyjád ení postihl da  z p íjm  právnických osob, jejíž inkaso meziro n  pokleslo o 70.596 tis. K , v pro-

centním vyjád ení byl pak nejv tší propad zaznamenán u dan  z p íjm  fyzických osob ze samostatné výd le né innos-

ti, kde inkaso meziro n  pokleslo o 45 %. I p esto byl objem p íjm  ze sdílených daní výrazn  nižší (o 415.986 tis. K ) 

oproti skute nosti roku 2008, kdy tyto p íjmy dosáhly nejvyšší hodnoty za dobu existence kraje, a to 4.894.538 tis. K .
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Neda ové p íjmy

Neda ové p íjmy dosáhly v roce 2011 objemu 469.640 tis. K , tj. pln ní na 106,2 % upraveného rozpo tu.

P ehled neda ových p íjm  rozpo tu kraje a jejich pln ní (v tis. K )

Druh p íjmu 
Upravený 
rozpo et

Skute nost
k 31.12.2011

Pln ní UR (%)

Splátky p j ených prost edk  od p ísp vkových organizací 210 000 210 000 100,0

Odvody p ísp vkových organizací kraje 78 314 78 424 100,1

P ijaté pojistné náhrady 71 988 72 160 100,2

P íjmy z úrok 30 475 42 115 138,2

Platby za odebrané množství podzemní vody 12 000 22 993 191,6

P íjmy z Þ nan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi 
p íp. jinými ve ejnými rozpo ty a ostatní p ijaté vratky transfer

12 283 14 127 115,0

P ijaté sank ní platby 9 947 11 564 116,3

Ostatní neda ové p íjmy 6 494 6 529 100,5

Ostatní p íjmy z vlastní innosti 3 428 3 973 115,9

P íjmy z pronájmu 3 507 3 490 99,5

P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 2 883 3 284 113,9

P íjmy z prodeje majetku 440 534 121,3

P íjmy z poskytování služeb a výrobk 374 445 119,0

Realizované kurzové zisky 0 2 x

Neda ové p íjmy celkem 442 134 469 640 106,2

Objemov  nejvýznamn jším neda ovým p íjmem byly v roce 2011 splátky poskytnutých návratných Þ nan ních 

výpomocí od p ísp vkových organizací kraje. P ísp vkové organizace p sobící v odv tví zdravotnictví, sociálních v cí 

a školství vrátily ve stanoveném termínu dle zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve 

zn ní pozd jších p edpis , návratné Þ nan ní výpomoci poskytnuté v letech 2010 a 2011 v úhrnné výši 210.000 tis. K . 

V odv tví zdravotnictví se jednalo o vrácení návratných Þ nan ních výpomocí p ísp vkovými organizacemi Nemocnice 

s poliklinikou Nový Ji ín v celkové výši 136.000 tis. K  a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj ve výši 30.000 tis. K . 

V odv tví sociálních v cí byly p ísp vkovými organizacemi vráceny poskytnuté návratné Þ nan ní výpomoci v celkové 

výši 40.000 tis. K . V odv tví školství se pak jednalo o vrácení návratné Þ nan ní výpomoci p ísp vkovou organizací 

St ední škola technická, Opava, Kolofíkovo náb eží 51 ve výši 4.000 tis. K .

 

Daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti 
a funkčních požitků

22 %

Daň z příjmů 
právnických osob

22 %

Daň z příjmů 
právnických osob za 

kraje
0,3 %

Daň z příjmů fyzických 
osob samostatně 
výdělečně činných

0,5 %
Daň z příjmů fyzických 

osob srážková
2,2 %

Daň z přidané hodnoty

53 %

Srovnání objemu jednotlivých sdílených daní
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P íjmy z odvod  p ísp vkových organizací v odv tví školství, dopravy, sociálních v cí a zdravotnictví dosáhly cel-

kové výše 78.424 tis. K . Z toho byly napl ovány odvody z fond  p ísp vkových organizací dle splátkového kalendá e 

do výše 78.017 tis. K  a odvody z statk  bankovních ú t  ze zrušených p ísp vkových organizací a p evody za porušení 

rozpo tové kázn  v odv tví školství, zdravotnictví, kultury a sociálních v cí ve výši 407 tis. K .

Objemov  významným neda ovým p íjmem byly i v roce 2011 p ijaté pojistné náhrady v celkové výši 72.160 tis. K . 

Jednalo se p edevším o pln ní za škody na majetku kraje (zejména silnicích a mostech) zp sobené povodn mi v roce 

2010 (69.290 tis. K ). Tyto p íjmy byly v roce 2011 zapojeny do výdaj  výhradn  na odstran ní následk  povodní, p e-

devším pak na proÞ nancování vlastního podílu kraje u rekonstrukcí most , které jsou spoluÞ nancovány státní dotací 

v rámci ISPROFIN. Zbývající ást prost edk  nedo erpaných v roce 2011 bude použita v roce 2012 na stejný ú el.

K dalším každoro n  významným neda ovým p íjm m pat í p íjmy z úrok  na bankovních ú tech kraje. Tyto 

p íjmy dosáhly v roce 2011 výše 42.115 tis. K . U p íjm  z úrok  došlo v meziro ním srovnání k poklesu o 3 %. D vodem 

byla skute nost, že úrokové sazby byly v pr b hu roku 2011 na historickém minimu. Vyšší pln ní upraveného rozpo tu 

(na 138,2 %) u tohoto p íjmu je ovlivn no nižším erpáním výdaj , zejména u akcí spoluÞ nancovaných z evropských 

Þ nan ních zdroj .

Kapitálové p íjmy

Kapitálové p íjmy byly ve sledovaném období napln ny v objemu 41.157 tis. K , tj. na 102,2 % upraveného 

rozpo tu.

P ehled kapitálových p íjm  rozpo tu kraje a jejich pln ní (v tis. K )

Druh p íjmu
Upravený 
rozpo et

Skute nost
k 31.12.2011

Pln ní UR (%)

P íjmy z prodeje pozemk 3 320 3 442 103,7

P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí 21 618 21 969 101,6

P íjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 118 118 100,0

P ijaté p ísp vky na po ízení dlouhodobého majetku 0 397 x

Ostatní investi ní p íjmy 15 230 15 230 100,0

Neda ové p íjmy celkem 40 287 41 157 102,2

P ijaté dotace

V roce 2011 p ijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 11.802.536 tis. K , tj. 99,9 % upraveného rozpo tu, 

z toho:

ú elov  z jednotlivých kapitol státního rozpo tu 11.010.742 tis. K  (z toho v rámci souhrnného dota ního 

vztahu 117.892 tis. K ),

od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 670.882 tis. K ,

od cizích stát  57.351 tis. K ,

od Národního fondu 55.265 tis. K ,

od Evropské unie 7.677 tis. K  a

od ve ejných rozpo t  územní úrovn  (kraje a obec) 619 tis. K .

Objemy p ijatých dotací jsou uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši 

stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

Objemy p ijatých dotací v roce 2011 dle jednotlivých kapitol státního rozpo tu a ostatních zdroj  jsou uvedeny 

v následující tabulce.
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Objemy p ijatých dotací do rozpo tu kraje v roce 2011 (v tis. K )

Poskytovatel dotace P ijato v roce 2011

Kapitola státního rozpo tu:

Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy 10 260 716

z toho projekty spoluÞ nancované z evropských Þ n. zdroj : 604 391

Ministerstvo dopravy 198 587

Ministerstvo práce a sociálních v cí 194 382

z toho projekty spoluÞ nancované z evropských Þ n. zdroj : 181 022

Ministerstvo pro místní rozvoj 136 494

z toho ISPROFIN: 120 141

z toho projekty spoluÞ nancované z evropských Þ n. zdroj : 5 763

Ministerstvo Þ nancí 125 801

z toho Souhrnný dota ní vztah 117 892

z toho ISPROFIN: 462

Ministerstvo životního prost edí 26 713

z toho ISPROFIN na projekty spoluÞ nancované z evropských Þ n. zdroj : 26 713

Ministerstvo pr myslu a obchodu 23 014

z toho ISPROFIN: 23 014

Ministerstvo zem d lství 20 530

Ministerstvo vnitra 12 293

z toho projekty spoluÞ nancované z evropských Þ n. zdroj : 4 433

Ministerstvo zdravotnictví 5 423

Ministerstvo kultury 3 344

z toho ISPROFIN: 900

Státní fond životního prost edí 3 020

z toho projekty spoluÞ nancované z evropských Þ n. zdroj : 1 643

Ú ad vlády eské republiky 425

CELKEM za kapitoly státního rozpo tu 11 010 742

Ostatní zdroje: 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 670 882

z toho projekty spoluÞ nancované z evropských Þ n. zdroj : 670 882

Cizí státy 57 351

z toho projekty spoluÞ nancované z evropských Þ n. zdroj : 57 351

Národní fond 55 265

z toho projekty spoluÞ nancované z evropských Þ n. zdroj : 55 265

Evropská unie 7 677

z toho projekty spoluÞ nancované z evropských Þ n. zdroj : 7 677

Kraje v rámci R 611

Obce v rámci R 8

z toho projekty spoluÞ nancované z evropských Þ n. zdroj : 8

CELKEM ostatní zdroje 791 795

CELKEM P IJATÉ DOTACE 11 802 536

z toho ISPROFIN: 144 517

z toho projekty spoluÞ nancované z evropských Þ n. zdroj : 1 615 148
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4.3 Výdaje

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpo továny ve schváleném rozpo tu na rok 2011 ve výši 

8.304.059 tis. K . Upravený rozpo et výdaj  dosáhl k 31. 12. 2011 výše 18.592.074 tis. K , z toho b žných výdaj  

15.667.836 tis. K  a kapitálových výdaj  2.923.238 tis. K . Celkové navýšení bylo kryto zejména p ijatými dotacemi 

ze státního rozpo tu, zvýšenými neda ovými p íjmy, zapojeným z statkem hospoda ení roku 2010 a p ijetím cizích 

prost edk  (návratné Þ nan ní prost edky od Státního fondu dopravní infrastruktury). 

Vývoj pln ní rozpo tu výdaj  v roce 2011 (v tis. K )

Druh výdaje
Rozpo et na rok 2011 Skute nost

k 31.12.2011
% erpání UR

Schválený Upravený

B žné výdaje 4 548 788 15 668 836 14 769 003 94,3

Kapitálové výdaje 3 755 271 2 923 238 2 062 280 70,5

Výdaje celkem 8 304 059 18 592 074 16 831 283 90,5

Skute né erpání výdaj  k 31. 12. 2011 dosáhlo výše 16.831.283 tis. K , což p edstavuje pln ní na 90,5 % upra-

veného rozpo tu. B žné výdaje byly erpány na 94,3 % a kapitálové výdaje na 70,5 % upraveného rozpo tu.

 

Kapitálové výdaje

12 %

Běžné výdaje

88 %

Struktura skute ných výdaj  Moravskoslezského kraje v roce 2011
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Vývoj pln ní rozpo tu výdaj  dle jednotlivých odv tví v roce 2011 (v tis. K )

všeobecná veřejná

správa a služby

2,9 %

životní prostředí

0,7 %

sociální věci

1,9 %
cestovní ruch

0,3 %

regionální rozvoj

1,3 %
 - z toho Průmyslová zóna 

Nošovice 0,3 % 

doprava

18,8 %

krizové řízení

0,8 %

kultura

1,4 %

zdravotnictví

5,1 %

školství

66,1 %

ostatní

0,7 %
- např. finance a správa 

majetku, prezentace kraje, 
územní plánování a stavební 

řád, atd.

Struktura skute ných výdaj  rozpo tu Moravskoslezského kraje v roce 2011

Odv tví
Rozpo et na rok 2011 Skute nost

k 31.12.2011
% erpání UR

Schválený Upravený

Doprava 4 068 509 3 412 541 3 160 888 92,6

Krizové ízení 75 783 157 107 139 977 89,1

Kultura 266 694 260 708 236 771 90,8

Prezentace kraje a edi ní plán 18 615 19 251 15 664 81,4

Regionální rozvoj 193 607 406 820 213 182 52,4

- z toho PZ Nošovice 11 067 65 596 50 250 76,6

Cestovní ruch 61 229 89 766 51 298 57,1

Sociální v ci 391 681 481 611 315 243 65,5

Školství 1 273 266 11 582 378 11 128 362 96,1

Územní plánování a stavební ád 4 930 7 078 2 304 32,5

Zdravotnictví 1 095 524 970 823 865 105 89,1

Životní prost edí 107 231 188 375 121 888 64,7

Finance a správa majetku 292 666 483 761 87 485 18,1

innost zastupitelstva kraje 41 321 38 819 32 994 85,0

Vlastní správní innost kraje 404 978 482 930 451 273 93,4

Ostatní 8 025 10 105 8 849 87,6

Výdaje celkem 8 304 059 18 592 074 16 831 283 90,5
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4.4 Reprodukce majetku kraje

Finan ní prost edky ur ené na Þ nancování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2011 dosáhly 

celkové výše 2.454.224 tis. K . Skute né erpání p edstavovalo 79,2 % této ástky. Sou ástí byly i výdaje Þ nancova-

né z dotace p ijaté ze státního rozpo tu v rámci informa ního systému programového Þ nancování ve skute né výši 

177.107 tis. K  (v etn  Þ nan ních prost edk  p ijatých za výdaje uskute n né v minulých letech u akcí Þ nancovaných 

z EU formou ISPROFIN ve výši 8.155 tis. K  a u akce Pr myslová zóna Nošovice ve výši 22.205 tis. K ). 

Školství
20 %

Kultura
1 %

Zdravotnictví
25 %

Sociální věci
3 %

Činnost krajského 
úřadu a 

zastupitelstva kraje
8 %

Doprava
43 %

Podíl výdaj  na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odv tvích v roce 2011

Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a „Pr myslové zóny Nošovice“

Zastupitelstvo kraje svým usnesením . 16/1350 ze dne 22. 12. 2010 schválilo na oblast reprodukce majetku 

kraje ástku 756.498 tis. K . V pr b hu roku 2011 byl rozpo et navýšen na ástku 1.074.840 tis. K . erpání výdaj  

na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odv tvích inilo 839.533 tis. K , tj. 78 % upraveného rozpo tu.
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Informa ní systém programového Þ nancování (ISPROFIN) vyjma „Pr myslové zóny 
Nošovice“

V rámci informa ního systému programového Þ nancování (ISPROFIN) byly Þ nan ní prost edky státního rozpo tu 

v roce 2011 erpány na programy v níže uvedeném p ehledu.

V roce 2011 se kraj zapojil do jednotlivých program  v rámci informa ního systému programového Þ nancování 

(ISPROFIN) a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol státního rozpo tu a z evropských zdroj  v celkové ve výši 

163.186 tis. K  (v etn  Þ nan ních prost edk  p ijatých za výdaje uskute n né v minulých letech ve výši 8.155 tis. K ). 

Kone ným p íjemcem investi ní a neinvesti ní dotace v rámci jednotlivých program  byl Moravskoslezský kraj.

Vyhlášené programy v rámci informa ního systému programového Þ nancování ISPROFIN a jejich erpání (v tis. K )

Program Poskytnuto erpáno

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou – investice **/ 129 234,2 120 141,0

Záchrana architektonického d dictví – neinvestice 900,0 900,0

Výkupy pozemk  pod krajskými komunikacemi 461,6 461,6

Integrovaný opera ní program - služby v oblasti sociální integrace – investice */ 5 079,4 462,0

Integrovaný opera ní program - služby v oblasti sociální integrace – neinvestice */ 336,5 108,0

Integrovaný opera ní program - Zavád ní ICT v územní ve ejné správ  – neinvestice */ 159,9 133,7

Integrovaný opera ní program - Zavád ní ICT v územní ve ejné správ  – investice */ 51,0 0,0

Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva – investice 250,0 250,0

Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – EU – neinvestice */ 1 289,8 1 255,4

Podpora zlepšování stavu p írody a krajiny – neinvestice 611,4 611,4

Podpora zlepšování stavu p írody a krajiny – investice */ 4 623,0 4 339,7

Podpora udržitelného využívání zdroje energie – investice */ 20 003,8 17 274,8

Podpora udržitelného využívání zdroje energie – neinvestice */ 185,0 0,0

Celkem ISPROFIN 163.185,6 145.937,6

*/ Rozdíl (poskytnuto x erpáno) p edstavují Þ nan ní prost edky, které kraj obdržel v roce 2011 za výdaje realizované v minulých letech

**/ Rozdíl p edstavují nedo erpané Þ nan ní prost edky v rámci poskytnutého limitu

Pr myslová zóna Nošovice

V roce 2011 Moravskoslezský kraj pokra oval ve Þ nancování akce „Pr myslová zóna Nošovice“. Na toto Þ nanco-

vání použil kraj jednak prost edky z rozpo tu kraje, jednak prost edky ze státního rozpo tu. Celkový objem Þ nan -

ních prost edk  této akce dle rozhodnutí iní 2.152.125 tis. K . V rámci státní dotace má být vynaloženo celkem 

1.607.108 tis. K , z prost edk  Moravskoslezského kraje (jako uznatelný náklad) 364.404 tis. K  a z p ísp vk  ostat-

ních subjekt  podílejících se na výstavb  Pr myslové zóny ástka ve výši 180.613 tis. K .

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2011 Þ nan ní prost edky ze státního rozpo tu v celkové výši 23.014 tis. K .

Dle závazných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo povinností Moravskoslezského kraje proÞ nan-

covat v roce 2011 prost edky ve výši 10.625 tis. K . Kraj na danou akci vy lenil ze svého rozpo tu ástku ve výši 

64.786 tis. K . Skute n  vynaložené náklady kraje inily 49.440 tis. K . V této ástce jsou zahrnuté jak uznatelné, 

tak i neuznatelné náklady, které nejsou sou ástí ISPROFIN. Nejv tší objem výdaj  byl vynaložen na stavební práce 

spojené s vybudováním odstavného parkovišt  s napojením v Nošovicích a na kompenzace Zem d lskému družstvu 

vlastník . 
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4.5 Dotační programy

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dota ní programy každoro n  od roku 2002 a jejich tematika se m ní v závislosti 

na pot ebách Þ nan ní podpory v daných odv tvích. V roce 2011 byly vyhlášeny dota ní programy v odv tví regionální-

ho rozvoje, cestovního ruchu, dopravy, školství, kultury, zdravotnictví, životního prost edí, sociálních v cí, územního 

plánování a stavebního ádu. Výb r projekt  a poskytování dotací probíhá na základ  jednotného a závazného vnit -

ního p edpisu - „Postupy vyhlašování dota ních program  a poskytování ve ejné Þ nan ní podpory v rámci dota ních 

program  z rozpo tu Moravskoslezského kraje“.

Pro rok 2011 bylo ve schváleném rozpo tu kraje vy len no na Þ nancování dota ních program  celkem 

209.594 tis. K . V pr b hu roku byla tato ástka navýšena na 337.663 tis. K  a vy erpáno bylo 59,8 % t chto prost ed-

k . Nevy erpané prost edky byly ú elov  p evedeny do upraveného rozpo tu na rok 2012. 

P ehled dota ních program , jejichž vyhlášení, p ípadn  realizace probíhala v roce 2011 a délka jejich Þ nancování

Odv tví Název dota ního programu Délka jeho Þ nancování

regionální rozvoj

Program na podporu p ípravy projektové dokumentace 2006-12, 2007-12, 2010-12, 2011-12

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007-12, 2010-12, 2011-12

Podpora v dy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009-13, 2010-12, 2011-12

Program na zvýšení absorp ní kapacity obcí a m st do 10 tis. 
obyvatel

kontinuální výzva

cestovní ruch

Úprava lyža ských b žeckých tras v Moravskoslezském kraji 2010-11, 2011-12

Podpora turistických informa ních center v MSK 2010-12, 2011-12

Podpora turistických oblastí v MSK 2010-12, 2011-12

doprava Zvyšování pasivní bezpe nosti na pozemních komunikacích 2010-11

školství

Podpora aktivit v oblasti sportu 2011

Podpora aktivit v oblastech využití volného asu d tí a mládeže 
a celoživotního vzd lávání osob se zdravotním postižením 

2011

Podpora environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty (EVVO) 2010-11, 2011-12

kultura

Program podpory aktivit v oblasti kultury 2011

Program podpory aktivit p íslušník  národnostních menšin žijících 
na území Moravskoslezského kraje

2011

Program obnovy kulturních památek a památkov  chrán ných 
nemovitostí Moravskoslezského kraje

2011

územní plánování 

a stavební ád
Program podpory tvorby územních plán  obcí 2009-15

zdravotnictví Podpora projekt  ve zdravotnictví 2011

životní prost edí 

Podpora aktivit v oblasti životního prost edí 2011

Drobné vodohospodá ské akce 2010-11, 2011-12

Podpora p ípravy projekt  v oblasti životního prost edí a zem -
d lství

2005-13, 2007-13, 2008-13, 2009-13

P ísp vky na hospoda ení v lesích 2011

P ísp vky na podporu v ela ství 2011

sociální v ci

Program realizace speciÞ ckých opat ení Moravskoslezského 
krajského plánu vyrovnávání p íležitostí pro ob any se zdravotním 
postižením

2011

Program protidrogové politiky kraje 2011

Program na podporu neinvesti ních aktivit z oblasti prevence 
kriminality

2011

Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2011

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytova-
ných v Moravskoslezském kraji

2011
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Objem Þ nan ních prost edk  vy len ných na realizaci dota ních program  ve schváleném rozpo tu na rok 2011 

p edstavoval 2,5 % z celkových rozpo tovaných výdaj  kraje. Cílem Þ nan ní podpory je prost ednictvím poskytnutých 

prost edk  v rámci projekt  realizovat v kraji významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a pa-

mátkov  chrán né nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpe it odpovídající sociální služby, uplat ovat sociální 

politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projekt  sm ujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších soci-

áln -patologických jev , podpo it kvalitní školské i volno asové aktivity d tí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu 

krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední ad  i zvýšit jeho propagaci  nabízením možností 

aktivního odpo inku v kraji a s tím související podpora turistických destinací. Nemén  d ležitá je Þ nan ní podpora 

p ípravy projektové dokumentace pro podávání žádostí do program  Þ nancovaných z evropských Þ nan ních zdroj  

a podpora rozvojových zám r  obcí do 10 tisíc obyvatel prost ednictvím poskytování investi ních dotací z krajského 

rozpo tu na koÞ nancování vlastního podílu p i erpání dotací z fond  Evropské unie.

4.6 Akce spolufi nancované z evropských zdrojů

Vstupem eské republiky do Evropské unie se otev ela širší možnost využívání Þ nan ních prost edk  ze spole -

ného rozpo tu Evropské unie, a to zejména prost ednictvím strukturálních fond  a Fondu soudržnosti. V roce 2011 byl 

ukon en poslední z projekt  v rámci zkráceného programovacího období 2004 – 2006 a sou asn  pokra ovala p íprava 

a realizace projekt  programovacího období 2007 – 2013. V rámci obou programovacích období byly nejen vynaloženy 

Þ nan ní prost edky na projekty, ale kraj zárove  obdržel dotace ze státního rozpo tu a z evropských Þ nan ních zdroj  

za již d íve p edÞ nancované podíly u Þ nan n  ukon ených projekt  a projekt  pr b žn  Þ nancovaných. V rámci pro-

gramovacího období 2007 – 2013 pak kraj obdržel zálohové platby z Opera ního programu Vzd lávání pro konkuren-

ceschopnost, Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a Komunitárních program  na realizaci schválených 

projekt  v odv tví školství, sociálních v cí, životního prost edí a v oblasti vlastní správní innosti kraje.

Odvětví územního 

plánování a 

stavebního řádu

0,3 %

Odvětví sociálních 

věcí

7,2 %

Odvětví životního 

prostředí

21,3 %

Odvětví

zdravotnictví 

0,8 %

Odvětví kultury

5,1 %

Odvětví školství

3,2 %
Odvětví dopravy

0,8 %Odvětví cestovního 

ruchu

7,4 %
Odvětví regionálního 

rozvoje

53,9 %

Skute né výdaje v rámci dota ních program  v jednotlivých odv tvích v roce 2011
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Pro využívání fond  Evropské unie v období 2007 – 2013 se stal základním programovým dokumentem eské 

republiky Národní strategický referen ní rámec, který vymezuje jednotlivé opera ní programy.

Akce spoluÞ nancované z evropských zdroj  v roce 2011 v rámci programovacího období 2007 – 2013 (v tis. K )

Opera ní program Po et akcí erpáno

Regionální opera ní program NUTS II Moravskoslezsko 56 917 516

Opera ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost 18 371 376

Opera ní program Životní prost edí 15 47 398

Opera ní program Lidské zdroje a zam stnanost 13 183 524

Opera ní programy P eshrani ní spolupráce 9 2 315

Integrovaný opera ní program 7 10 097

Finan ní mechanismus Evropského hospodá ského prostoru a Norského Þ nan ní-
ho mechanismu

1 3 413

Komunitární programy 4 5 128

Program švýcarsko - eské spolupráce 1 140

Celkem 124 1 540 907

V roce 2011 bylo na 46 p ipravovaných individuálních projekt  vy len no v rozpo tu kraje 105.597 tis. K . 

Skute né erpání k 31. 12. 2011 inilo 35.198 tis. K , tj. 33 % upraveného rozpo tu. Výše erpání výdaj  na p ípravu 

projekt  je závislá na asovém pr b hu vyhlašování výzev jednotlivých opera ních program  a rychlosti schvalování 

projekt  ídícími orgány.

P ehled p ipravovaných projekt  pro programovací období 2007 – 2013 (v tis. K )

Odv tví Po et projekt
Upravený rozpo et 

2011
Skute né erpání 

2011
Skut/UR v %

Doprava 11 50 587 27 261 53,9

Kultura 2 102 2 2,0

Regionální rozvoj 1 750 207 27,6

Cestovní ruch 1 800 1 0,1

Sociální v ci 11 25 876 5 096 19,7

Školství 13 12 051 1 556 12,9

Zdravotnictví 6 14 881 1 075 7,2

Životní prost edí 1 550 0 0,0

Celkem 46 105 597 35 198 33,3

Upravený rozpo et roku 2011 ve výši 2.136.945 tis. K  p edstavoval zdroje pro 71 realizovaných projekt . Sku-

te n  byl k 31. 12. 2011 erpán ve výši 1.430.933 tis. K , což p edstavuje erpání 67 % upraveného rozpo tu. erpání 

prost edk  na realizaci projekt  bylo ovlivn no z d vodu:

zapojení p ijatých dotací do rozpo tu kraje na realizaci víceletých grantových projekt , projekt  technické 

pomoci a individuálních projekt , které jsou poskytovány zálohov  a výdej prost edk  nekoresponduje se 

skute nou pot ebou v p íslušném rozpo tovém roce,

posunu harmonogramu realizace projekt ,

prodloužení lh ty pro dodání majetku,

asové náro nosti procesu výb ru dodavatel  stavebních prací,

pr tah  v rámci procesu výb ru zhotovitel  staveb (prodloužení lh t pro podání nabídek vzhledem 

k velkému množství dotaz ),

dlouhého schvalovacího procesu p edkládaných žádostí o dotace.
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P ehled realizovaných projekt  v programovacím období 2007 – 2013 (v tis. K )

Odv tví Po et projekt
Upravený rozpo et 

2011
Skute né erpání 

2011
Skut/UR v %

Doprava 10 763 298 641 244 84,0

Krajský ú ad 8 29 824 16 173 54,2

Regionální rozvoj 2 1 733 446 25,7

Cestovní ruch 4 42 181 25 694 60,9

Sociální v ci 8 286 408 175 563 61,3

Školství 30 902 280 476 156 52,8

Zdravotnictví 4 84 706 79 975 94,4

Životní prost edí 5 26 515 15 682 59,1

Celkem 71 2 136 945 1 430 933 67,0

V po tu 71 realizovaných projekt  jsou zahrnuty 4 projekty technické pomoci, 7 globálních grant  a 60 indivi-

duálních projekt .

Upravený rozpo et pro 6 projekt , jejichž realizace byla ukon ena v roce 2011, inil 75.589 tis. K  a k 31. 12. 

2011 byl vy erpán ve výši 74.648 tis. K . V 5 p ípadech se jednalo o individuální projekty realizované Moravskoslez-

ským krajem a v jednom p ípad  o projekt technické pomoci.

P ehled ukon ených projekt  v programovacím období 2007 – 2013 (v tis. K )

Odv tví Po et projekt
Upravený rozpo et 

2011
Skute né erpání 

2011
Skut/UR v %

Doprava 2 1 324 720 54,4

Krizové ízení 1 66 573 66 501 99,9

Regionální rozvoj 1 36 36 100,0

Školství 2 7 656 7 391 96,5

Celkem 6 75 589 74 648 98,8

V roce 2011 byly vynaloženy Þ nan ní prost edky na pozastavený projekt „Optimalizace pé e o p írodní rezervaci 

Koutské a Záb ežské louky“ v odv tví životního prost edí ve výši 127 tis. K . Jeho p íprava byla ukon ena zastupitel-

stvem kraje usnesením . 13/1250 ze dne 22. 9. 2010 z d vodu nesouhlasu vlastník  pozemk  s realizací projektu. 

Prost edky byly vynaloženy za závazky vyplývající z uzav ené smlouvy na vypracování podklad  k projektové doku-

mentaci pro projekt. 
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4.7 Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších 

p edpis , byly Moravskoslezským krajem k 31. 12. 2011 z ízeny 4 pen žní fondy, a to Sociální fond, Zajiš ovací fond, 

Regionální rozvojový fond a Fond životního prost edí Moravskoslezského kraje. 

Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen dne 5. 12. 2007 a ú innosti nabyl dnem 1. 1. 2008 (nahrazuje statut sociál-

ního fondu schválený 7. 3. 2003 v etn  jeho p ti dopl k ). Tento statut byl následn  upraven dopl ky . 1 – 3. Sociální 

fond slouží k zabezpe ení Þ nancování výdaj  na sociální pot eby zam stnanc  kraje za azených do krajského ú adu 

a len  zastupitelstva kraje uvoln ných pro výkon funkce. 

Kone ný stav fondu k 31. 12. 2011 po zú tování: 1 917 tis. K

Zajiš ovací fond

Zajiš ovací fond byl vytvo en na základ  usnesení zastupitelstva kraje ze dne 12. 12. 2002.  Usnesením zastu-

pitelstva kraje ze dne 22. 6. 2011 byl schválen nový statut Zajiš ovacího fondu, a to v souvislosti s opakovanými po-

vodn mi, které postihly Moravskoslezský kraj v posledních letech a získanými zkušenostmi z t chto živelných pohrom. 

Hlavním ú elem fondu je vytvo it zdroje pro Þ nancování mimo ádných, nep edpokládaných a neo ekávaných výdaj  

v souvislosti se škodlivým p sobením sil a jev  vyvolaných innostmi lov ka, p írodními vlivy a haváriemi, které 

ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prost edí a vyžadují provedení záchranných, likvida ních i rekonstruk -

ních prací. Ú elem fondu je rovn ž snaha o zabezpe ení Þ nancování neo ekávaných výdaj  kraje plynoucích z pln ní 

rozsudk  soudu i smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy. 

Kone ný stav fondu k 31. 12. 2011: 101 044 tis. K

Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu byl schválen dne 18. 12. 2003 a nabyl ú innosti dnem schválení. Od té 

doby byl dvakrát zm n n (poslední úprava dne 22. 4. 2009), ímž došlo došlo mj. k úprav  zejména tvorby a použití 

fondu. Ú elem fondu je vytvo it ú elové zdroje pro Þ nancování rozvojových projekt  a dota ních program  v Morav-

skoslezském kraji, v etn  podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona . 248/2000 Sb., o podpo-

e regionálního rozvoje a zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .

Kone ný stav fondu k 31. 12. 2011: 3 840 tis. K

Fond životního prost edí Moravskoslezského kraje

Statut fondu životního prost edí Moravskoslezského kraje byl schválen dne 14. 12. 2011. Ú elem fondu je vy-

tvo ení zdroj  pro zabezpe ení a podporu Þ nancování opat ení vedoucích ke snížení zne išt ní ovzduší z malých 

spalovacích zdroj , tzn. lokálních topeniš  využívající tuhá paliva. Ú elem fondu je rovn ž Þ nancování rozvojových 

aktivit, zám r  a projekt  v oblasti ochrany a zlepšování životního prost edí a zem d lství na území Moravskoslez-

ského kraje. 

Kone ný stav fondu k 31. 12. 2011: 11 000 tis. K
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Srovnání hospoda ení Moravskoslezského kraje v letech 2005 - 2011 (v tis. K ) – upravený rozpo et

T ída
Upravený rozpo et

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Da ové p íjmy 3 687 023 3 897 070 4 045 332 4 447 183 4 299 639 4 127 968 4 372 149

Neda ové p íjmy 230 482 208 502 164 205 240 352 411 547 290 502 442 134

Kapitálové p íjmy 47 124 40 180 48 677 58 305 83 604 71 934 40 287

P ijaté dotace 9 905 789 10 710 916 10 277 483 10 823 055 12 380 217 11 341 899 11 802 409

P íjmy celkem 13 870 418 14 856 668 14 535 697 15 568 895 17 175 008 15 832 303 16 656 979

B žné výdaje 12 761 889 13 595 250 13 615 251 14 308 006 15 622 276 15 433 930 15 668 836

Kapitálové výdaje 1 686 696 2 770 510 2 169 217 3 474 373 3 454 807 2 903 137 2 923 238

Výdaje celkem 14 448 585 16 365 760 15 784 468 17 782 379 19 077 083 18 337 067 18 592 074

SALDO p íjm  a výdaj -578 167 -1 509 092 -1 248 771 -2 213 484 -1 902 076 -2 504 764 -1 935 095

Financování 578 167 1 509 092 1 248 771 2 213 484 1 902 076 2 504 764 1 935 095

Srovnání hospoda ení Moravskoslezského kraje v letech 2005 - 2011 (v tis. K ) - skute nost

T ída
Skute nost

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Da ové p íjmy 3 921 787 4 193 720 4 573 580 4 972 512 4 353 820 4 475 605 4 495 227

Neda ové p íjmy 260 510 249 901 228 889 317 151 445 942 314 809 469 640

Kapitálové p íjmy 48 468 21 678 275 208 87 839 90 490 75 794 41 157

P ijaté dotace 9 905 978 10 747 559 10 355 369 10 985 659 12 404 835 11 209 287 11 790 804

Konsolidace p íjm 6 101 297 8 468 493 8 934 242 11 653 033 12 267 259 10 796 938 11 941 000

P íjmy celkem 14 136 743 15 212 858 15 433 046 16 363 161 17 295 088 16 075 494 16 796 827

B žné výdaje 12 489 341 13 308 270 13 135 040 13 733 819 14 927 606 14 619 688 14 769 003

Kapitálové výdaje 1 190 711 2 309 157 1 748 402 2 741 160 2 177 358 2 091 182 2 062 280

Konsolidace výdaj 6 101 297 8 468 493 8 934 242 11 653 033 12 267 259 10 796 938 11 941 000

Výdaje celkem 13 680 052 15 617 427 14 883 442 16 474 979 17 104 964 16 710 870 16 831 283

SALDO p íjm  a výdaj 456 691 -404 569 549 604 -111 818 190 123 -635 377 -34 456

Financování -456 691 404 569 -549 604 111 818 -190 123 635 377 34 456
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5.1 Rozvaha Moravskoslezského kraje 
(bez příspěvkových organizací)

v tis. K

2010 2011

AKTIVA CELKEM 8 391 367 9 390 101

A. STÁLÁ AKTIVA 5 693 825 5 403 588

Software 39 144 36 444

Ocenitelná práva 3 525 1 609

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 107 508 48 661

Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 7 067 3 238

Pozemky 273 331 281 157

Um lecká díla a p edm ty 249 249

Stavby 1 189 490 1 082 758

Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 622 649 394 076

Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 1 460 454 1 829 480

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6 299 1 266

Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem 721 722 769 228

Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem 14 160 17 460

Termínované vklady dlouhodobé 150 000

Ostatní dlouhodobý Þ nan ní majetek 11 11

Poskytnuté návratné Þ nan ní výpomoci dlouhodobé 1 450

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 438 623

Ostatní dlouhodobé pohledávky 809 593 786 501

B. OB ŽNÁ AKTIVA 2 697 541 3 986 513

Materiál na sklad 2 420 2 208

Odb ratelé 6 061 29 526

Krátkodobé poskytnuté zálohy 478 888

Jiné pohledávky z hlavní innosti 49 344 48 845

Poskytnuté návratné Þ nan ní výpomoci krátkodobé 72 000

Pohledávky za zam stnanci 6 4

Da  z p idané hodnoty 1 621

Pohledávky za státním rozpo tem 4 616

Pohledávky za rozpo tem územních samosprávných celk 1 332

Poskytnuté zálohy na dotace 172 968 764 842

Náklady p íštích období 439 2 746

P íjmy p íštích období 22 1 428

Dohadné ú ty aktivní 612 582 1 213 821

Ostatní krátkodobé pohledávky 3 459 145

Termínované vklady krátkodobé 1 317 540

Jiné b žné ú ty 1 915 3 305

Základní b žný ú et územních samosprávných celk 404 075 1 799 070

B žné ú ty fond  územních samosprávných celk 49 603 116 711

Ceniny 15 21

Stálá a ob žná aktiva jsou kryta vlastním kapitálem a cizími zdroji.
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Majetek Moravskoslezského kraje p edstavuje majetek vedený v ú etnictví kraje a majetek vedený na podroz-

vahových ú tech – zde se jedná p edevším o majetek kraje p edaný k vlastnímu hospodá skému využití p ísp vkovým 

organizacím kraje, který je veden v jejich ú etnictví. P ehled majetku dle ú etních výkaz  k 31. 12. 2011 je uveden 

v následující tabulce.

v tis. K

2010 2011

PASIVA CELKEM 8 391 367 9 390 101

C. VLASTNÍ KAPITÁL 5 529 003 5 424 646

Jm ní ú etní jednotky 4 700 688 4 058 102

Dotace na po ízení dlouhodobého majetku 814 160 1 363 522

Oce ovací rozdíly p i zm n  metody -526 342 -1 047 512

Jiné oce ovací rozdíly -1 017

Ostatní fondy 49 639 116 752

Výsledek hospoda ení b žného ú etního období 491 874 441 907

Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 491 874

D. CIZÍ ZDROJE 2 862 363 3 965 455

Dlouhodobé úv ry 1 080 535 1 338 821

P ijaté návratné Þ nan ní výpomoci dlouhodobé 60 471 133 305

Dlouhodobé p ijaté zálohy 647 427

Ostatní dlouhodobé závazky 112 983 67 500

Dodavatelé 291 293 242 355

Krátkodobé p ijaté zálohy 81 727 19 612

Zam stnanci 59 72

Jiné závazky v i zam stnanc m 15 527 15 795

Zú tování s institucemi sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 8 658 9 011

Jiné p ímé dan 2 388 2 522

Da  z p idané hodnoty 762

Závazky ke státnímu rozpo tu 2 809 340

Závazky k rozpo t m územních samosprávných celk 56 823 9 319

Závazky z upsaných nesplacených cenných papír  a podíl 28 432 12 970

P ijaté zálohy na dotace 2 109 1 424 209

Výdaje p íštích období 65 600

Výnosy p íštích období 4 881

Dohadné ú ty pasivní 454 692 677 106

Ostatní krátkodobé závazky 15 602 7 039
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P ehled majetku kraje v roce 2011 (v tis. K )

Druh majetku
Kraj jako ú etní 

jednotka

P ísp vkové 
organizace 

kraje
Celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek (v po izovacích cenách) 194 238,7 249 108,5 443 347,2

z toho:

- software 69 163,7 159 002,2 228 165,9

- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 125 075,0 90 106,3 215 181,3

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -104 286,7 -188 303,1 -292 589,9

Dlouhodobý hmotný majetek (v po izovacích cenách) 4 146 398,0 38 828 809,6 42 975 207,6

z toho:

- nemovitosti 1 670 595,0 29 993 002,6 31 663 597,6

- v ci movité 644 808,3 8 173 393,6 8 818 201,9

- nedokon ený majetek 1 830 745,5 650 256,9 2 481 002,3

- ostatní dlouhodobý hmotný majetek 249,2 12 156,5 12 405,8

Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku -557 411,9 -10 708 367,1 -11 265 779,0

Dlouhodobý Þ nan ní majetek 936 699,4 237,0 936 936,4

Dlouhodobé pohledávky 787 950,5 1 341,7 789 292,2

Dlouhodobý majetek celkem 5 403 588,0 28 182 826,5 33 586 414,5

Zásoby 2 207,8 326 399,0 328 606,8

Krátkodobé pohledávky a dohadné ú ty aktivní 2 069 100,9 992 505,2 3 061 606,1

Krátkodobý Þ nan ní majetek (termínované vklady, b žné ú ty, ceniny) 1 919 106,7 1 623 328,6 3 542 435,3

Oprávky ke krátkodobému hmotnému majetku -3 902,0 -4 987,1 -8 889,1

Krátkodobý majetek celkem 3 986 513,4 2 937 245,7 6 923 759,1

Majetek celkem (v po izovacích cenách) 10 055 701,9 42 021 729,6 52 077 431,6

Majetek celkem (po zohledn ní celkových oprávek) 9 390 101,3 31 120 072,3 40 510 173,6

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2011 následujícími zp soby:

z prost edk  ú asti státu v rámci programového Þ nancování reprodukce majetku (ISPROFIN),

z ú elových prost edk  státního rozpo tu,

z evropských zdroj ,

z rozpo tu kraje,

formou darování a bezúplatných p evod

formou sm ny.

Moravskoslezský kraj v pr b hu roku 2011 po ídil také majetek v rámci akcí spoluÞ nancovaných z evropských Þ -

nan ních zdroj , kde se z hlediska objemu po ízeného majetku v jednotlivých odv tvích adí k nejvýznamn jším akce:

v odv tví dopravy, kde v rámci akcí souvisejících s rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. t íd byl po ízen 

majetek v objemu 640.714 tis. K ,

v odv tví krizového ízení, kde v rámci akce „Integrované bezpe nostní centrum Moravskoslezského kraje“ 

byl po ízen majetek v objemu 66.192 tis. K ,

v odv tví zdravotnictví, kde v rámci akce „Obnovení p ístrojové techniky ve zdravotnických za ízeních“ byl 

po ízen majetek v objemu 51.646 tis. K  a v rámci akce „Vozidla pro život“ majetek v objemu 26.519 tis. K . 
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P ehled výdaj  na po ízení majetku v rámci akcí spoluÞ nancovaných z evropských Þ nan ních zdroj  v roce 2011 

(v tis. K )

Odv tví
Akce p ijaté k Þ nancování Akce p ed p ijetím 

k Þ nancování
Celkem

Podíl EU Ostatní podíly

doprava 409 778,8 231 035,2 25 474,4 666 288,4

krizové ízení 55 293,0 10 874,5 24,1 66 191,6

regionální rozvoj 17,2 3,0 0,0 20,2

cestovní ruch 3 481,4 614,4 0,0 4 095,8

sociální v ci 2 164,7 2 748,1 1 753,4 6 666,2

školství 78 170,9 25 580,4 0,0 103 751,3

zdravotnictví 71 077,4 8 696,0 0,0 79 773,4

životní prost edí 4 512,3 868,3 127,2 5 507,8

vlastní správní innost kraje 3 603,1 833,8 0,0 4 436,9

Odv tví celkem 628 098,8 281 253,7 27 379,1 936 731,6

Na základ  45 darovacích smluv schválených orgány kraje v roce 2011 daroval Moravskoslezský kraj cizím sub-

jekt m majetek v celkové hodnot  82.185 tis. K . 

Struktura darovaného majetku krajem v roce 2011 (v K )

P edm t darovaného majetku Ú etní hodnota

Pozemky 9 003 410

Budovy a stavby 35 751 631

Movitý majetek 37 429 470

Celkem 82 184 511

Nejv tší ást darovaného majetku p edstavuje majetek darovaný obcím, m st m a statutárním m st m na 

území Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 51.157 tis. K , z toho nemovitý majetek v objemu 39.778 tis. K  

a movitý majetek v objemu 11.379 tis. K . Hasi skému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje byl darován 

majetek v objemu 19.670 tis. K , a to vyproš ovací vozidlo, speciální automobilový je áb, vozidlo pro p epravu po-

žárních družstev, radiostanice, mobilní hasicí za ízení, kontejnery pro uložení protipovod ových st n a nafukovacích 

lun , elektrocentrála, ponorná erpadla, Þ ltry, apod. Další majetek byl darován Krajskému editelství policie Mo-

ravskoslezského kraje v objemu 3.349 tis. K  (radarové m i e rychlosti, deÞ brilátory, motorový a nafukovací lun, 

výpo etní technika), Vítkovické st ední pr myslové škole a gymnáziu v Ostrav  – Hrab vce nemovitý a movitý majetek 

v objemu 5.900 tis. K , Církevní základní škole a mate ské škole v Krnov  movitý majetek v objemu 1.945 tis. K  

a Sdružení Rom  Severní Moravy v Karviné movitý majetek v objemu 164 tis. K .

V roce 2011 postoupil Moravskoslezský kraj formou bezúplatného p evodu m stu Horní Benešov budovy a po-

zemky v ú etní hodnot  4.362 tis. K . 
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Majetek kraje vedený na ú tech p ísp vkových organizací kraje

P ísp vkové organizace vedou na svých majetkových ú tech majetek kraje p edaný jim k hospodá skému využití 

dle vymezení v p íloze z izovací listiny. Na majetkových ú tech p ísp vkových organizací je vykazován dlouhodobý 

majetek celkem v po izovacích cenách v následující struktu e:

dlouhodobý nehmotný majetek: 249.109 tis. K

dlouhodobý hmotný majetek: 38.828.810 tis. K

dlouhodobý Þ nan ní majetek: 237 tis. K

dlouhodobé pohledávky: 1.342 tis. K

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje p edaný k hospodá skému využití p ísp vkovým organizacím kraje 

je veden na podrozvahových ú tech kraje v objemech uvedených v následující tabulce.

Majetek p ísp vkových organizací kraje vedený na podrozvahových ú tech kraje v roce 2011 (v tis. K )

 
druh majetku stav k 1. 1. 2011 p ír stky / úbytky stav k 31. 12. 2011

budovy, stavby 24 145 655,7 1 835 031,9 25 980 687,6

pozemky 4 003 220,7 9 094,3 4 012 315,0

Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 28 148 876,4 1 844 126,2 29 993 002,6

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 725,3 0,0 725,3

software 164 465,9 -5 463,7 159 002,2

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 476,1 567,8 7 043,9

movité v ci a soubory (nad 40 tis. K ) 5 586 330,2 240 977,9 5 827 308,1

p stitelské celky 467,9 -51,8 416,1

ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 707,4 187,5 1 895,0

kulturní p edm ty 10 245,3 16,3 10 261,5

Dlouhodobý movitý majetek celkem 5 770 418,1 236 234,0 6 006 652,1

Dlouhodobý majetek celkem 33 919 294,6 2 080 360,1 35 999 654,7
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Struktura majetku p ísp vkových organizací kraje vedeného na podrozvahových ú tech kraje v roce 2011 dle od-

v tví (v tis. K )

druh majetku
odv tví

školství kultura sociální v ci zdravotnictví doprava celkem

budovy, stavby 6 193 642,1 603 775,7 1 564 152,3 5 378 314,2 12 240 803,3 25 980 687,6

pozemky 558 959,9 27 034,9 38 087,6 90 179,1 3 298 053,5 4 012 315,0

Dlouhodobý nemovitý majetek 
celkem

6 752 602,0 630 810,6 1 602 239,9 5 468 493,3 15 538 856,8 29 993 002,6

nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje

0,0 0,0 70,0 655,3 0,0 725,3

software 9 116,7 6 088,0 170,4 143 392,9 234,1 159 002,2

ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek

2 628,8 118,8 865,2 0,0 3 431,1 7 043,9

movité v ci a soubory 
(nad 40 tis. K )

1 034 271,0 116 707,7 216 446,9 3 504 938,6 954 944,0 5 827 308,1

p stitelské celky 416,1 0,0 0,0 0,0 0,0 416,1

ostatní dlouhodobý hmotný 
majetek

1 775,1 0,0 119,9 0,0 0,0 1 895,0

kulturní p edm ty 5 196,5 824,2 1 075,6 3 165,2 0,0 10 261,5

Dlouhodobý movitý majetek 
celkem

1 053 404,1 123 738,7 218 748,0 3 652 152,0 958 609,2 6 006 652,1

Dlouhodobý majetek celkem 7 806 006,1 754 549,4 1 820 987,9 9 120 645,3 16 497 466,0 35 999 654,7

V pr b hu roku 2011 získal kraj na základ  darovacích smluv majetek od dárc  v celkové hodnot  26.840 tis. K . 

Darem získal kraj pozemky v celkové hodnot  8.159 tis. K  a budovy a stavby v hodnot  18.681 tis. K . Rozpis dárc  

a p edm t dar  je uveden v níže uvedeném p ehledu.

P ehled majetku darovaného kraji v roce 2011 (v K )

Dárce P edm t daru 
Po izovací 

cena
P edáno k hospodá skému využití p ísp vkovým organizacím

M sto Bruntál budovy, pozemky 20 921 280 SAGAPO, p ísp vková organizace, Bruntál

M sto Frenštát 
pod Radhošt m

pozemky 615 000
St ední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhošt m, 
p ísp vková organizace

M sto Krnov pozemky 1 013 200
St ední pedagogická škola a St ední zdravotnická škola, Krnov, p ísp v-
ková organizace

M sto T inec pozemky 212 990 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p ísp vková organizace, Ostrava

M sto Vrbno pod 
Prad dem

budovy, pozemky 232 010
Územní st edisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, p ísp v-
ková organizace, Ostrava

Statutární m sto 
Opava

pozemky 62 400 St ední odborné u ilišt  stavební Opava, p ísp vková organizace

pozemky 783 600
D tský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, p ísp vková orga-
nizace

Statutární m sto 
Ostrava

budovy 3 000 000
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p ísp vková orga-
nizace

Celkem 26 840 480

Moravskoslezský kraj v roce 2011 získal také formou bezúplatných p evod  majetek od postupitel  v celkové 

hodnot  8.521 tis. K . Touto formou získal kraj pozemky v celkové hodnot  1.608 tis. K  a budovy a stavby v hodnot  

6.913 tis. K . P ehled postupitel  a p edm t p evod  je uveden v následující tabulce.
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Bezúplatné p evody od cizích subjekt  kraji v roce 2011 (v K )

Postupitel P edm t p evodu
Po izovací 

cena
P edáno k hospodá skému využití p ísp vkovým organizacím

R - Ú ad práce 
v Novém Ji ín

budovy, pozemky 2 200 000 Zámek Nová Horka, p ísp vková organizace, Studénka

R - Ú ad pro 
zastupování 
státu ve v cech 
majetkových

budovy, pozemky 700 000 Zámek Nová Horka, p ísp vková organizace, Studénka

pozemky 29 400
Základní škola a Mate ská škola Motýlek, Kop ivnice, Smetanova 1122, 
p ísp vková organizace

budovy, pozemky 5 500 000 Marianum, p ísp vková organizace, Opava

Pozemkový fond pozemky 92 000
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkouš-
ky, Ostrava, p ísp vková organizace

Celkem 8 521 400

Na základ  sm nných smluv prob hla v roce 2011 sm na pozemk  mezi sm nnými stranami, Moravskoslezským 

krajem a cizími subjekty, uvedenými v následující tabulce. 

Sm n ný majetek v roce 2011 (v K )

Sm nné strany
P edm t 
sm ny

Hodnota 
sm n ného 

majetku

P edáno k hospodá skému 
využití p ísp vkovým organizacím

Moravskoslezský 
kraj

Lesy eské republiky, s.p., 
Hradec Králové

pozemky 2 649 750
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p ísp vková 
organizace, Ostrava

GCF Holding Ostrava, a.s. pozemky 12 897 593
Nemocnice s poliklinikou Haví ov, p ísp vková 
organizace

Celkem 15 547 343
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5.2 Obchodní společnosti s majetkovou 
účastí Moravskoslezského kraje a ostatní 
společnosti

Moravskoslezský kraj má ú ast v níže uvedených obchodních spole nostech a v obecn  prosp šné spole nosti.

P ehled obchodních spole ností s majetkovou ú astí kraje

Název % podíl kraje I Sídlo

Bílovecká nemocnice, a. s. 100,0 26865858 734 01 Bílovec, 17. listopadu 538

Sanatorium Jablunkov, a. s. 100,0 27835545 739 91 Jablunkov, Alej míru 442

Koordinátor ODIS, s. r. o. 50,0 64613895 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Na hradbách 1440/16

Letišt  Ostrava, a. s. 100,0 26827719 742 51 Mošnov, Letišt  Ostrava .p. 401

KIC Odpady, a. s. 33,7 28564111 702 00 Ostrava - P ívoz, Slovenská 1083/1

Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 100,0 47673168 702 00 Ostrava, Na Jízdárn  7/1245

VaK Bruntál a.s. 0,003 47675861 792 01 Bruntál, t ída Práce 42

Spole nost založená krajem

Název I Sídlo

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. 27848230 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Kaštanová 2030/6

Obchodní spole nosti v odv tví zdravotnictví

Bílovecká nemocnice, a.s.

Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejst íku Bílovecké nemocnice, a. s. inila 74.120 tis. K , 

podíl kraje na základním kapitálu iní 100%. Spole nost Bílovecká nemocnice, a. s. skon ila v roce 2011 ve ztrát  ve 

výši 1.158 tis. K .

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Celková výše základního kapitálu uvedená v obchodním rejst íku Sanatoria Jablunkov, a. s. inila 170.892 tis. K , 

podíl kraje na základním kapitálu iní 100%. Spole nost Sanatorium Jablunkov, a. s. dosáhla za rok 2011 zisku ve výši 

127 tis. K . 

Hospoda ení obchodních spole ností v odv tví zdravotnictví za rok 2011 (v tis. K )

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospoda ení

Bílovecká nemocnice, a.s. 147 548 148 706 - 1 158

Sanatorium Jablunkov, a.s. 77 028 76 901 127
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Obchodní spole nosti v odv tví dopravy

Letišt  Ostrava, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje . 13/1257 ze dne 22. 9. 2010 bylo rozhodnuto o pen žitém vkladu ve výši 

41.105 tis. K  do základního kapitálu. Pen žitý vklad byl splacen ve dvou etapách, druhá splátka byla provedena 

v b eznu 2011. K zápisu navýšení základního kapitálu v obchodním rejst íku došlo 6. 4. 2011. 

Zastupitelstvo kraje sou asn  rozhodlo o zám ru zvýšení základního kapitálu obchodní spole nosti v celkové 

výši 95.200 tis. K  v letech 2012–2013. Jedná se o zajišt ní doÞ nancování zbylé ásti investi ní akce spoluÞ nancované 

z evropských zdroj  Stroje a za ízení II.

Usnesením zastupitelstva kraje . 20/1621 ze dne 23. 3. 2011 bylo rozhodnuto o pen žitém vkladu ve výši 

21.566 tis. K , který byl splacen v srpnu 2011.

Usnesením zastupitelstva kraje . 21/1741 ze dne 21. 9. 2011 bylo rozhodnuto o pen žitém vkladu ve výši 

25.940 tis. K , který byl splacen ve dvou splátkách, první v íjnu 2011 a druhá v lednu 2012. Sou asn  bylo rozhodnuto 

o zám ru zvýšení základního kapitálu ve výši 103.760 tis. K  v letech 2013-2020.

Celková výše základního kapitálu k 31. 12. 2011 uvedená v obchodním rejst íku Letišt  Ostrava, a. s. inila 

389.913 tis. K , podíl kraje na základním kapitálu iní 100%. S ohledem na to, že v pr b hu let docházelo k postup-

nému navyšování základního kapitálu pen žitými i nepen žitými vklady, je hodnota vedená v ú etnictví jiná, než 

hodnota uvedená v obchodním rejst íku. D vodem je skute nost, že u navyšování základního kapitálu nemovitým 

a movitým majetkem je tento majetek veden v ú etnictví v po izovacích cenách.

Spole nost Letišt  Ostrava, a.s. dosáhla za rok 2011 zisku ve výši 1 595 tis. K . 

Koordinátor ODIS, s.r.o.

Základní kapitál dle obchodního rejst íku k 31. 12. 2011 inil 920 tis. K , podíl kraje je 460 tis. K . Spole nost 

Koordinátor ODIS, s.r.o. dosáhla za rok 2011 zisku ve výši 57 tis. K .

Hospoda ení obchodních spole ností v odv tví dopravy za rok 2011 (v tis. K )

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospoda ení

Letišt  Ostrava, a.s. 221 027 219 433 1 594

Koordinátor ODIS, s.r.o. 10 999 10 943 57

Obchodní spole nosti v odv tví regionálního rozvoje

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., inila 1.000 tis. K , podíl kraje na základ-

ním kapitálu iní 100 %. Spole nost Agentura pro regionální rozvoj, a.s. dosáhla za rok 2011 zisku ve výši 638 tis. K .

VaK Bruntál, a.s. 

Základní kapitál obchodní spole nosti iní 289.336 tis. K . Majetkový podíl Moravskoslezského kraje v obchodní 

spole nosti iní 0,003 %. Spole nost VaK Bruntál, a.s. dosáhla za rok 2011 zisku ve výši 6.246 tis. K . 

Hospoda ení obchodních spole ností v odv tví regionálního rozvoje za rok 2011 (v tis. K )

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospoda ení

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 28 212 27 574 638

VaK Bruntál, a.s. 70 833 64 587 6 246
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Obchodní spole nost v odv tví životního prost edí

KIC Odpady, a.s.

V pr b hu roku 2011 usnesením zastupitelstva kraje . 18/1487 ze dne 23. 3. 2011 bylo rozhodnuto o zm n  

výše majetkové ú asti Moravskoslezského kraje ve spole nosti KIC Odpady, a. s. p i zvyšování základního kapitálu této 

spole nosti a o pen žitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 3.300 tis. K . Základní vklad byl navýšen celkem 

o 10.000 tis.K  z d vodu zajišt ní Þ nan ních prost edk  na další chod spole nosti a pokra ování p íprav projektu 

integrovaného centra. Na zvýšení základního kapitálu se kraj podílel tak, aby mu neklesla majetková ú ast na jednu 

t etinu základního kapitálu a níže, takže využil p ednostního práva na upsání nových akcií a upsal 33 % z navrhované 

ástky. Celkem tedy výše základního kapitálu KIC Odpady, a.s. k 31. 12. 2011 inila 50.400 tis. K , podíl kraje na 

základním kapitálu iní 33,7 %.

Spole nost KIC Odpady, a.s. dosáhla za rok 2011 ztráty ve výši 7.396 tis. K . 

Hospoda ení obchodní spole nosti v odv tví životního prost edí za rok 2011 (v tis. K )

Název Výnosy Náklady Výsledek hospoda ení

KIC Odpady, a.s. 125 7 521 -7 396

Ostatní spole nosti

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24. 4. 2008 byla založena obecn  prosp šná spole nost pod názvem 

„Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.“. Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu 

a vklad do spole nosti formou neinvesti ní dotace ve výši 350 tis. K . Spole nost byla dnem 4. 6. 2008 zapsána do 

rejst íku obecn  prosp šných spole ností. Spole nost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. 

vykázala za rok 2011 zisk ve výši 47 tis. K . 
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IdentiÞ kace ekonomického subjektu

I : 70890692

DI : CZ70890692

Obchodní jméno: Moravskoslezský kraj

Adresa sídla podnikání: 28. íjna 117, 702 18  Ostrava

Právní forma: 804 – Kraj

Datum vzniku: 12. 11. 2000, ústavní zákon . 347/1997 Sb., o vytvo ení vyšších územních

samosprávných celk , zákon . 129/2000 Sb. O krajích (krajské z ízení)

Odv tvová klasiÞ kace innosti: 751 100 Všeobecná ve ejná správa

Kontakty

Moravskoslezský kraj / Moravia-Silesia Regional Authority
Krajský ú ad
28. íjna 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222, fax: 595 622 126
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz
Datová schránka Moravskoslezský kraj ID / E-corespondence ID: 8x6bxsd
GPS: N 49°49.782 - E 018°16.232
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