Zhodnocení
ekonomických výsledků
a největších investic
v letech 2017 – 2020

Úvodní slovo hejtmana
Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka
Vážení čtenáři,
rád bych Vás touto
formou seznámil
s výsledky hospodaření našeho kraje
v letech 2017 – 2020.

Onemocnění covid-19 také ukázalo, jak je důležité investovat do bezpečnosti, podporovat jednotlivé složky
Integrovaného záchranného systému – policii, hasiče,
zdravotnické záchranáře. Potvrdila to i střelba v ostravské fakultní nemocnici nebo tragický požár v Bohumíně.
Kraj každoročně přispívá na pořízení techniky profesio-

Moravskoslezský kraj skvělé místo k životu. Náš kraj je dynamičtější,
soudržnější, čistější, atraktivnější i
podnikavější. Velký posun k lepšímu
jsme mohli zaznamenat ve všech oblastech. Od zdravotnictví, školství,
cestovního ruchu, přes dopravu nebo
životní prostředí až po sociální oblast.
V polovině roku 2019 bylo v Českém Těšíně otevřeno
nové moderní Intergrované výjezdové centrum

Veškeré analýzy a výsledky hodnocení potvrzují, že Moravskoslezský kraj velmi dobře hospodaří. Získali jsme
nejvyšší možné ratingové ohodnocení, což je výborná
zpráva pro občany i potenciální investory. Renomovaná nezávislá agentura náš kraj tímto ratingem označila
za solidního a důvěryhodného partnera, který plní svoje
závazky. Toto historicky nejlepší ratingové hodnocení je
důkazem, že úspěšně snižujeme zadluženost. Také dobře
investujeme a zhodnocujeme krajský majetek.

nálních hasičů, záchranářů, rekonstrukce hasičských stanic a další záležitosti, které zvyšují akceschopnost složek
intergrovaného záchranného systému. Částky se pohybují každoročně v desítkách milionů korun. Finanční příspěvek posíláme i obcím, aby mohly vybavit dobrovolné
hasiče, kteří jsou důležitými pomocníky profesionálních
záchranářů. Po dvou letech výstavby jsme v polovině roku
2019 otevřeli v Českém Těšíně nové moderní integrované
výjezdové centrum. Krajští profesionální hasiči, policisté
a českotěšínští strážníci působí pod jednou střechou, díky
čemuž jsou zásahy koordinované, a tedy i rychlé a účinné.
Toto výjezdové centrum si z krajského rozpočtu vyžádalo

To, že jsme na dobré cestě, se koneckonců ukázalo v koronavirové krizi. Prozíravé hospodaření a vytváření finančních rezerv nám pomůže lépe se vypořádat s ekonomickým dopadem pandemie.
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téměř 120 milionů korun, další významné prostředky poskytl také stát a město Český Těšín.
Významných investic se dočkalo školství. Modernizujeme
školní budovy a zejména výuky, aby odpovídala nejmodernějším trendům. Mám-li pokračovat ve výčtu změn
k lepšímu, nesmím opomenout ani zdravotnictví a proměny krajských nemocnic. V sociální oblasti Moravskoslezský kraj intenzivně pokračuje v humanizaci pobytových
sociálních služeb, investujeme i v oblasti kultury. Do dopravních staveb v našem regionu šly miliardy korun, významné prostředky investujeme i do oblasti podnikání,
životního prostředí nebo cestovního ruchu.
Image kraje se změnila. Je to sice abstraktní pojem, ale
vychází z věcí, které se staly. Jedna z oblastí, která nás
opravdu tížila, bylo životní prostředí. A to se posunulo neskutečně. Loňský rok byl naším nejčistším rokem po ně- Předání nových sanitek na integrovaném výjezdovém centru
Zábřeh
kolika letech, což je dobrá zpráva. Ukazuje se, že zdrojem
znečištění už dnes nejsou továrny, ale jsme to my, kteří tom všem má i Moravskoslezské inovační centrum Ostratopíme tak, jak bychom neměli. I na tom se už ale pracuje. va, k jehož zrodu pomohl Moravskoslezský kraj a město
Vyměnila se obrovská spousta kotlů a další jsou v plánu.
Ostrava.
Do regionu přicházejí firmy, které už nejsou jen o montování, ale zajímají se o vývoj. Příkladem je Siemens, Porsche
nebo Hella. Celkově jsme se stali mnohem podnikavějšími, vznikla tady spousta menších a středních firem, které
začínají být úspěšné na mezinárodním trhu, máme u nás
druhý nejvyšší podíl podniků s technickými inovacemi,
také dvojnásobný počet lidí zaměstnaných ve výzkumu
a ve vývoji a díky tomu všemu se náš region stává atraktivní. S tím také souvisí inovační ekosystém, který se podařilo vybudovat velmi rychle a je v něm obrovská budoucnost – vytvoření Smart District nebo třeba Digital Hub.
Právě tady mohou mladí lidé získat zázemí a podporu pro
to, aby mohli dělat velké věci. Jsem rád, že velký podíl na

Letošní koronavirová krize nám ukázala, že se musíme intenzivněji zabývat i tím, co jsme brali spíše jako dlouhodobý výhled. Třeba právě uhelný region je toho příkladem.
Říkali jsme, že by bylo ideální, kdybychom stihli vybudovat něco nového, než skončí těžba v OKD. Původně se
hovořilo o roku 2030, ale také s ohledem na dění během
pandemie to bude dříve. Je třeba intenzivně pokračovat
v našich vizích. Máme tady uhelný plán, do kterého je Evropská unie ochotná investovat. Jeden ze zdrojů peněz
je Fond pro spravedlivou transformaci, díky kterému by
náš kraj mohl získat až 60 miliard. Je to výzva pro nás
všechny, kteří v Moravskoslezském kraji žijeme a chceme
se podílet na jeho úspěšné proměně. Bavíme se o vodíku, o obnovitelných zdrojích nebo například o „Pohornické
krajině“, která má v sobě obrovský potenciál a mohla by
se stát atraktivní lokalitou, kde budou lidé trávit svůj čas,
a která bude zajímavá i pro investory. Pokud nám chce
Evropská unie pomoci, měli bychom jejich peníze opravdu
smysluplně využít. Vnímám to jako motivaci pro další rozvoj našeho kraje.
Za úspěch politické reprezentace Moravskoslezského kraje
považuji také dokončení prodloužené Rudné v Ostravě.
Nesmírně si cením spolupráce celého vedení kraje. Stanovili jsme si společné cíle, určili si priority a našli společnou řeč. Naše síla je v jasné vizi a ve spojení se všemi zaměstnanci krajského úřadu a všech krajských organizací.
Upřímně si této spolupráce vážím.
Ivo Vondrák
hejtman Moravskoslezského kraje

Prodloužená Mostní spojuje Hrabovou s Vratimovem
a napojí je na dálnici
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Investice Moravskoslezského kraje vzrostly
třikrát za uplynulé čtyři roky
Moravskoslezský kraj významně
investuje a zhodnocuje svůj majetek, přitom se mu daří udržovat na nízké úrovni
zadluženost. Prozíravé a odpovědné hospodaření kraje
každoročně potvrzuje ve svém hodnocení i ratingová agentura Moody’s
Investors Service. Kraj má aktuálně
nejvyšší možný mezinárodní rating A1
se stabilním výhledem.

ce kraje. „Je to tím, že investujeme do rekonstrukcí a modernizací budov, silnic II. a III. tříd nebo do nových staveb.
Jsou to například objekty integrovaných bezpečnostních
a výjezdových center, nemocnic, škol, sportovišť, chráněných bydlení a další,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.
Upřesnil, že během uplynulých čtyř let jen do oblasti školství, kultury, zdravotnictví dopravy a sociálních věcí investoval Moravskoslezský kraj téměř 8,5 miliardy korun.
„Tyto investice každoročně rostou. I přes koronavirus byly

„Je to dobrá zpráva pro občany i potenciální investory.
Renomovaná nezávislá agentura tímto ratingem světu říká,
že Moravskoslezský kraj je velmi solidní, důvěryhodný
partner, který plní svoje závazky a kterému je možné
bez obav poskytnout finanční dotace a úvěry,“ uvedl
náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice
Jaroslav Kania.
Dodal, že agentura ve svém hodnocení oceňuje zejména pokračující konzervativní styl řízení krajských financí.
„Znamená to, že za provoz utrácíme přiměřeně, máme
malé dluhy a udržujeme si vysokou hotovostní rezervu
na účtech. Třeba podíl hotovosti a krátkodobých investic
v poměru k dluhu se v roce 2019 zvýšil na vysokých 190
procent. Přitom kapitálové výdaje už druhý rok v řadě přesáhly částku 3 miliardy korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Náměstek hejtmana Jaroslav Kania se připojil do obnovy lipové
aleje v Radkově

v roce 2020 třikrát vyšší než v roce 2016,“ dodal náměstek
hejtmana Jaroslav Kania s tím, že kraj neuvažuje kvůli koronaviru o omezení investiční výstavby.
„Mimo jiné také s ohledem na význam investic v očekávané době hospodářského propadu způsobeného pandemií koronaviru. Cesta omezování investičních výdajů je
z dlouhodobého pohledu kontraproduktivní. Takže my na
investičních projektech pokračujeme. Bereme to tak, že
následně mohou lidem dávat práci. Kromě jiného máme
hotové podklady k tomu, abychom mohli veřejnosti, organizacím a dalším subjektům ukázat příležitost, která je
připravena v oblasti takzvaného Velkého Mošnova. Chceme představit potenciál této lokality pro vybudování další
průmyslové zóny,“ plánuje náměstek hejtmana Jaroslav
Kania.

Hospodaření kraje ze zákona přezkoumává také Ministerstvo financí. „Ministerští úředníci kontrolují hospodaření
kraje každý rok. Jsem rád, že během uplynulých čtyř let
nezjistili chyby, nedostatky a neodhalili žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti,“ řekl náměstek hejtmana
Jaroslav Kania.
Od vzniku Moravskoslezského kraje v roce 2000 více než
dvakrát vzrostla hodnota jeho nemovitého majetku. S většinou budov a pozemků hospodaří příspěvkové organiza-
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Investice kraje 2017–2020 v členění dle odvětví ve vybraných letech včetně akcí spolufinancovaných z EU (čerpání v tis. Kč)
Odvětví /rok

Celkem

2017

2018

2019

2020 UR 7/20

Školství

173 544

442 059

528 151

622 162

1 765 916

Kultura

45 232

83 940

217 313

450 385

796 870

Sociální věci

66 750

107 451

51 192

219 305

444 698

Zdravotnictví

152 743

377 558

579 588

702 271

1 812 160

Doprava a chytrý region

369 663

860 202

931 483

595 343

2 756 691

Celkem

807 932

1 871 210

2 307 727

2 589 466

7 576 335
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Sociální věci

Moravskoslezský kraj investuje nejenom do rekonstrukcí
a modernizací budov, silnic a staveb, ale také do sportovišť

Pacientům nemocnice Třinec slouží nová moderní JIP
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Finance na kulturu se výrazně navýšily,
její prestiž vzrostla
Za poslední
čtyři roky získala kultura v regionu mnohem významnější
postavení. Výrazně se
navýšily prostředky
na kulturu, rekordní
suma šla na opravy památek. Vznikl
mimo jiné nový projekt Otevřené chrámy, díky novince Hudební výlety se
začala kultura intenzivněji vyvážet do
celého regionu. Na investicích „šlo“
do kultury přes 800 milionů korun.

s řadou multimediálních prvků představuje i mnohé dosud
nevystavené sbírkové předměty.
Revitalizace se dočkal také frýdecký zámek, podařilo se tu
otevřít renovovanou expozici o historii, etnografii a přírodě
v Beskydech. „Expozice ve třinácti místnostech zobrazuje
téměř 2 tisíce společenskovědních a přírodovědných sbírkových předmětů, které dokumentují historii i současnost
beskydského regionu. Obnova expozice včetně revitalizace zámku vyšla na více než 50 milionů korun. Zajištěna je
také bezbariérovost expozice, sociální zázemí,“ upřesnil
náměstek hejtmana Lukáš Curylo s tím, že další velkou
investicí byla revitalizace saly terreny v Zámku Bruntál za
více než 30 milionů korun. „Budova saly terreny dlouhodobě chátrala, také se na jejím stavu nepříznivě podepsaly
nevhodné úpravy, ke kterým docházelo ve druhé polovi-

„Kromě toho, že je kultura důležitou součástí života a povznáší společnost, má i významnou ekonomickou úlohu.
V Moravskoslezském kraji má kultura multiplikační efekt
a každá koruna, kterou tímto směrem investujeme, se
regionu vrátí minimálně čtyřiapůlkrát,“ uvedl náměstek
hejtmana kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš
Curylo.
„Prestiž kultury se opravdu zvedla. Úzce s tím souvisí i to,
že patříme ke zlomku krajů, který oceňuje lidi z kultury.
Stalo se již standardem, že kraj neinvestuje jen do vlastních památek, ale pomáhá opravovat i objekty obcí, měst,
církví i soukromých vlastníků. Pomohli jsme už takto opravit například kravařský zámek a v dolních Vítkovicích jsme
přispěli na obnovu koksárenské baterie, a tím i rozšíření
prohlídkové trasy,“ řekl náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Bruntálský zámek se dočkal celkové revitalizace zámeckého parku

ně minulého století. Proto jsem moc rád, že se kompletní
rekonstrukcí podařilo sale terreně vrátit její původní charakter. Například členění nižší terasy je shodné s původním secesním. Na vyšší terase je pak obnovena dlažba
z pískovcového kamene,“ sdělil náměstek hejtmana Lukáš
Curylo.

Jednou z nejvýznamnějších investic v oblasti kultury
za poslední čtyři roky je rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska za téměř 113 milionů korun. „Z evropských zdrojů máme přislíbeno získat
99 a půl milionu korun, stát přispěje necelými 6 miliony,
zbytek půjde z krajského rozpočtu. Díky těmto prostředkům byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, která začala
v roce 1998 a byla přerušena v roce 2000. Jsem rád, že
je konečně tato památkově chráněná budova v reprezentativním stavu, který si rozhodně zaslouží,“ konstatoval
náměstek hejtmana Lukáš Curylo s tím, že stálá muzejní expozice představuje ve čtyřech podlažích na několika stovkách metrů čtverečních vývoj Těšínského Slezska
od prehistorie až po nedávnou minulost. Je ale jen částí
rozsáhlého výstavního a edukačního komplexu. Expozice

Předpokládá, že ani pandemie koronaviru nezhatí přípravu stavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě,
tzv. Černou kostku. „Momentálně se dokončuje stavební
povolení a územní rozhodnutí. Pokud se nestane nic mimořádného, mělo by toto být hotovo do konce roku, maximálně do začátku roku příštího. Z kraje roku 2021 bychom
potom vyhlásili výběrové řízení a pokud by se dařilo, na
podzim by mohla začít stavba. To je samozřejmě proces,
který významně ovlivní finance. Stále věřím, že nám na
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Černou kostku kromě města Ostravy přispěje také stát,
jak nám přislíbil v memorandu, a jak uvádí v Národním investičním plánu,“ dodal.

dokončit a naplánovaná je již i divadelní sezóna pro rok
2020/2021. Počítám také s tím, že dokončeno bude také
kopřivnické Muzeum nákladních automobilů Tatra koncem
roku. Dalšího půl roku se bude pracovat na interiéru a expozici. Pro veřejnost by se mohlo muzeum otevřít snad
v první polovině roku 2021,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Upozornil i na další stavby, které by měly být ukončeny
ještě letos. „V září se bude otevírat Malá scéna Těšínského divadla. Je to příběh, který začal v roce 2012 a poté
byl z různých důvodů pozastaven. Nám se ho podařilo

Největší investice v oblasti kultury

Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  112,7 mil. Kč
Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  51,2 mil. Kč
NKP Zámek Bruntál – revitalizace saly terreny .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  30,8 mil. Kč

Investice kraje 2017–2020 v odvětví kultura (čerpání v tis. Kč)
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Muzeum Těšínska se po 20 letech vrátilo do historické budovy na hlavní třídě v Českém Těšíně
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Do rekonstrukcí a staveb silnic
Moravskoslezského kraje šly miliardy korun
Na silnicích
Moravskoslezského
kraje bylo v posledních čtyřech letech
velmi rušno. „Ve velkém“ se rekonstruovaly a modernizovaly
silnice II. a III. třídy, opravovaly se
mosty a postavily kilometry nových
komunikací. Do dopravních staveb
v regionu šly necelé tři miliardy korun.

tzv. prodloužené Mostní ulice, která spojuje Hrabovou
s Vratimovem a napojí je na dálnici. Projekt financovalo kromě kraje také Statutární město Ostrava, přispěly
evropské fondy a stát. Celkové náklady dosáhly zhruba
130 milionů korun. „Prodlouženou Mostní jsme potřebovali jako sůl. Silnice nejenže spojila Hrabovou s Vratimovem
a napojila je na dálnici z Ostravy do Frýdku-Místku, ale
hlavně odvedla z obytné zóny tranzitní dopravu. Velmi se
tak ulevilo obyvatelům Hrabové, kterým projíždějící kamiony znepříjemňovaly život. Provoz v této části krajského
města je díky nové komunikaci bezpečnější a plynulejší,“
řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že zároveň
s prodlouženou Mostní vznikly i další stavby – tři mosty,
protihlukové stěny, nové chodníky, cyklostezka a veřejné
osvětlení.

Správa silnic Moravskoslezského kraje se stará o 2737 kilometrů silnic nižších tříd a spravuje na nich 1136 mostů.
„I když kraj pracuje na zlepšování kondice cest a mostních
komplexů, potřebují další a další finanční injekce na modernizaci. V minulosti se do nich moc neinvestovalo, chtělo by to takových 6 miliard, abychom opravili všechno, co
je třeba. To je vysoká částka, takže modernizujeme postupně, rovnoměrně v celém kraji, rozhodující je technický
stav. Když to trochu nadsadím, stavělo se na každém kilometru,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. Upozornil na to, že kraj zároveň
důsledně kontroloval zhotovitele staveb, zda pracují přesně podle projektu, mimo jiné také nechal na vybraných
úsecích rekonstruovaných silnic laserově měřit vrstvy asfaltu, aby zjistil, zda stavebníci nešidí na materiálu.

Dokončená je také silnice II/478 do Třince, výrazně se tak
zlepšil vjezd do tohoto města od Českého Těšína. Součástí stavby byla rekonstrukce ulic Nádražní a Těšínské.
Dohromady za více než 120 milionů korun.

K největším dopravním stavbám patřila například rekonstrukce Výškovické ulice a přilehlých mostů v Ostravě za
více než 300 milionů korun.
„Rekonstrukce Výškovických mostů je největší investici Moravskoslezského kraje do dopravní infrastruktury,
a zároveň i nejsložitější. Zrekonstruovaný, téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice nyní vede po šesti nových
mostech namísto původních čtyř, které byly ve špatném
technickém stavu, a proto musely být zdemolovány. Slouží také cyklistům, součástí je i cyklostezka. Stavělo se nad
velmi frekventovanou komunikací I. třídy, ulicí Rudnou,
a elektrifikovanou železniční tratí, přitom jsme museli na
mostech zachovat tramvajové spojení,“ popsal náměstek
hejtmana Jakub Unucka.

Moravskoslezský kraj sklidil úspěch na veletrhu
Urbis Smart City Fair

Za úspěch považuje náměstek hejtmana Jakub Unucka
dokončení takzvané prodloužené Rudné v Ostravě. „Je to
zakázka Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ale nám se povedl
průlomový krok k dokončení chybějícího 414metrového
úseku v roli mediátora. Po mnoha letech tahanic a sporů
jsme dostali za jednací stůl investora stavby a její odpůrce,
kteří nakonec našli společnou řeč. Každý den 30 tisíc aut
tak nemusí jezdit přes Porubu, ale mohou jet po Rudné.
Jsem rád, že zvítězila dobrá vůle,“ dodal Jakub Unucka.
Za největší úspěch v oblasti dopravy považuje zkvalitnění

Dodal, že zcela novou komunikaci má městský obvod Ostrava-Hrabová. Moravskoslezský kraj tu dokončil stavbu
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veřejné autobusové dopravy. „Díky tendrům jsme na následujících deset let zajistili dopravce, kteří pasažérům
nabídnou komfortní jízdu a budou vylepšovat doplňkové
služby a cenovou nabídku. Dlouhodobé kontrakty uzavřené na základě tendrů jsou výhodné pro všechny. Nyní se
soustředíme na to, aby se veřejná doprava v kraji zjedno-

dušila a zrychlila. To znamená optimalizaci jízdních řádů,
aby autobusy jezdily tam, kam lidé potřebují a v čase, kdy
potřebují. Aby spoje na sebe navazovaly, ideálně aby byly
propojeny s železniční dopravou,“ uzavřel náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Největší investice v oblasti dopravy

Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická, rekonstrukce mostů.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 311,5 mil. Kč
Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 133,0 mil. Kč
Silnice II/468 Třinec–ul. Nádražní a Těšínská.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  75,3 mil. Kč
Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek–Osoblaha–hr. Polsko.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  59,6 mil. Kč
Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48,6 mil. Kč
Investice kraje 2017-2020 v odvětví doprava a chytrý region (čerpání v tis. Kč)
Odvětví /rok
Doprava a chytrý region

2017

2018

2019

2020 UR 7/20
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Nový kruhový objezd v Krmelíně zpřehlednil situaci v křižovatce,
kudy vede jedna z vytížených tras z Frýdecko-Místecka směrem
do Ostravy

Na silnicích Moravskoslezského kraje je rušno po celý rok
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Na modernizaci krajských škol šly
dvě miliardy korun
Vedení Moravskoslezského kraje si
v oblasti školství stanovilo jasné cíle. Posílit zájem o řemeslné
a technické obory,
zlepšit úroveň jazykového vzdělávání, novým moderním
vybavením zvýšit kvalitu výuky a pokračovat v investicích do školských
budov. Necelé 2 miliardy korun proto
„vložilo“ do modernizace školství.

Největší investicí do školství od vzniku krajů je výstavba dílen pro Střední odbornou školu ve Frýdku-Místku za více
než 200 milionů korun, které budou dokončeny v příštím
roce. „Nové dílny plánoval Moravskoslezský kraj už od roku
2015. Na poměry krajů je čtvrtmiliardová investice výjimečná, jde o rozsáhlý projekt výstavby dvou budov s vybavením, díky kterému budou mít žáci hlavně strojírenských
oborů supermoderní zázemí pro odbornou výuku,“ upřesnil
náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny s tím, že kraj modernizoval také dílny v bruntálské střední odborné škole,
v Novém Jičíně, modernizuje se Školní statek v Opavě.
Po osmi letech se také studenti Gymnázia Josefa Božka
v Českém Těšíně dočkali nové školní tělocvičny za necelých 60 milionů korun. Moderní sportoviště bude gymnáziu
dopoledne sloužit pro hodiny tělocviku, odpoledne bude

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 178 škol a školských
organizací. „Snažíme se naše školy co nejméně zatěžovat
administrativou a vytvořit jim prostor pro to nejdůležitější
– vzdělávání. Zaměřili jsme se zejména na problém odborných středních škol a budoucích řemeslníků, kde byl
obrovský tlak od zaměstnavatelů na přípravu, aby odpovídala současným trendům v průmyslu a ve firmách. Mysleli
jsme samozřejmě i na gymnázia, aby dobře připravovala
talentovanou mládež na vysoké školy, jazykovou výuku
a další. Neméně důležité je také prostředí, ve kterém se
naše děti vzdělávají. Proto jsme investovali do modernizace školních budov,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny s tím, že investovat do
škol výrazně umožnil přísun evropských peněz.
„Bez těchto financí by naše školy určitě neměly podobu,
jakou mají dnes. Třeba operační program Životní prostředí a energetické úspory změnil fasády velkého množství
škol. To je obrovské pozitivum, protože lidé se často rozhodují právě podle vzhledu. Není to ale jen o fasádě, ale o celkové změně klimatu ve školách. Vyměnila se okna, školy se
zateplily. Momentálně se zavádí rekuperace, tím pádem je
ve třídách daleko čistější vzduch. Další operační programy
cílí přímo na podporu vybavení škol. Vznikají nové moderní
jazykové, fyzikální a chemické učebny. Stejně tak se vylepšuje vybavení odborných učilišť, kde jsme zaznamenali
výrazný posun. Postavili jsme nové dílny… Všechny podpořené projekty kraj spolufinancoval ze svého rozpočtu. Naše
spoluúčast tvořila deset až šedesát procent celkových výdajů, zbytek pokryla s přispěním státu Evropská unie,“ řekl
náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Středoškoláci ve Frýdku-Místku se mohou těšit na na nové
moderní dílny

tělocvičnu využívat mládež z různých sportovních oddílů.
„Původní tělocvičnu musel kraj coby zřizovatel gymnázia
uzavřít a zbourat v roce 2011. Ukázalo se, že měla narušenou statiku a obsahovala silně karcinogenní azbest. Pokračování výuky v těchto nevyhovujících prostorech bylo
tedy nepřijatelné,“ vysvětlil náměstek hejtmana Stanislav
Folwarczny s tím, že nová tělocvična má také tribunu se
150 místy k sezení, ozvučení s elektronickým ovládáním,
elektronické informační tabule a napojené přenosné kamery, které umožní pořádání a záznam turnajů. Kraj chystá
také úpravu venkovního areálu. „V krajském rozpočtu je
vyčleněno dalších 11 milionů korun, které půjdou kromě
úpravy přilehlých ploch areálu školy i na vytvoření nových
venkovních sportovišť,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav
Folwarczny.
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Dodal, že Moravskoslezský kraj zřizuje v Ostravě sportovní gymnázium pro sportovně nadanou mládež, tato škola
však nemá vlastní sportovní halu. „Připravujeme tedy projekt na sportovní halu, která by odpovídala prestiži studia
na sportovním gymnáziu a moderní době. Pracujeme také
na tom, aby u každého sportoviště vznikla workoutová hři-

ště, a aby byla výuka tělesné výchovy moderní a atraktivní. Spolupracujeme na tom s Katedrou tělesné výchovy
Ostravské univerzity, protože workout má velmi blízko ke
sportovní gymnastice, a právě tímto směrem chceme jít
i co se týče vzdělávání pedagogů,“ uzavřel náměstek hejtmana Stanislaw Folwarczny.

Největší investice v oblasti školství

Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ, FM (hotovo r. 2021) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 263,3 mil. Kč
Novostavba tělocvičny, Český Těšín.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 60,4 mil. Kč
Novostavba dílen ve Střední odborné škole v Bruntále.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  48,9 mil. Kč
Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40,8 mil. Kč

Investice kraje 2017–2020 v odvětví školství (čerpání v tis. Kč)
Odvětví /rok
Školství
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2020 UR 7/20
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Naměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny v nových odborných učebnách SPŠ elektroniky a informatiky v Ostravě

Po osmi letech se studenti českotěšínského gymnázia dočkali nové školní tělocvičny
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Moravskoslezský kraj mění ústavy
ve skutečné domovy
statečné kapacitě sociálního zázemí. Po úpravách vnitřních dispozic budovy má nyní 81 seniorů k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením,
na každém patře je společenská místnost, vznikla také
nová terasa ve vnitřní části atria i parkovací stání před domovem,“ upřesnil náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Moravskoslezský kraj se dlouhodobě stará o to, aby
senioři a lidé s handicapem využívající
pobytové sociální
služby mohli žít kvalitněji a důstojněji v přirozeném prostředí. Vedení kraje dlouhodobě pracuje
na zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v regionu. Do sociální
oblasti v posledních čtyřech letech
investovalo přes půl miliardy korun.

Moravskoslezský kraj je jen jedním z poskytovatelů sociální péče v regionu, zřizují je i neziskové organizace, obce
a města. „Z těch větších, takzvaných trojkových měst byla
jediná Kopřivnice, která neměla svůj vlastní domov pro
seniory. Mluvilo se o něm od roku 1990, ale projekt se
nikdy nedotáhl do konce. Vždy se o kousek posunul, ale
nikdy nebyl dokončen. Kraj proto začal jednat s městem
o možnosti domov postavit. Vývoj celého projektu byl velmi složitý. A když už to vypadalo, že by vše mohlo klapnout, tak se v průběhu stavebního řízení ozval jeden z ob-

„Naštěstí jsou už pryč doby, kdy senioři museli žít mírně
řečeno v nevyhovujícím prostředí. Nedostatek soukromí
a často nedůstojné životní podmínky nebylo možné přehlížet. Proto systematicky pracujeme na rozsáhlé humanizaci sociálních služeb,“ uvedl náměstek hejtmana pro
sociální oblast Jiří Navrátil.
K největším investicím kraje v sociální oblasti v uplynulých
čtyřech letech patří revitalizace a přístavba Domova Příbor,
která kraj vyšla na více než 27 milionů korun. „Mám velkou
radost z toho, a věřím, že i naši klienti, že tu byly zrušeny
třílůžkové pokoje, babičky a dědečkové už bydlí po jednom
nebo maximálně po dvou. Všechny pokoje teď také mají
vlastní sociální zařízení. Přibyl nový výtah a pracuje se také
na nové zahradě, do které je bezbariérový přístup,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil a doplnil, že díky rekonstrukci
tu přibylo 8 míst, kapacita je teď 68 lůžek.
Dalším sociálním zařízením, které bylo zrekonstruováno,
je například Domov Letokruhy v Budišově nad Budišovkou. Součástí rekonstrukce byla i přístavba, díky které
se zvýšila kapacita domova z původních 45 na 60 míst.
Náklady na veškeré práce v domově se zvláštním režimem byly zhruba 74 milionů korun. „Tento domov má také
krásnou novou zimní zahradu na střeše, kde mají přístup
také klienti, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Podařilo se
také dokončit stavbu ve Vítkově za více než 56 milionů korun, kterou jsme přebrali od minulé koalice. Domov před
rekonstrukcí neposkytoval klientům důstojné podmínky
a potřebné soukromí vzhledem k malému prostoru i nedo-

Chraněné bydlení je jedním z nejvhodnějších způsobů
jak mohou žít lidé s postižením

čanů, který vlastní 85 metrů čtverečních plochy, dotýkající
se pozemku na opačné straně domova. Ale byl to stále
pozemek, na kterém jsme plánovali stavět. Nakonec se
ho ale podařilo odkoupit a dnes již máme vydané stavební
povolení. Právě dokončujeme proveditelnost stavby prostřednictvím projektanta, který na tom celém pracoval,
a na podzim vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele.
Bude to první domov za dvacet let, který náš kraj postaví,“
řekl náměstek hejtmana Jiří Navrátil s tím, že vznikne nová
samostatná příspěvková organizace kraje pro celkem 84
uživatelů. „V domově pro seniory vznikne 32 míst, zbylých
52 lůžek bude v domově se zvláštním režimem. Celý projekt bude stát asi 250 milionů korun,“ upřesnil náměstek
hejtmana.
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Byl bych rád, kdyby se podařilo dokončit záležitosti spojené s domovem v Petřvaldě. „Ten se musí zbourat, jde
o bývalé ubytovny horníků, a je třeba tu vše vystavět úplně
od začátku. Máme projekt, stavební povolení, momentálně se snažíme získat finance,“ plánuje náměstek hejtmana
Jiří Navrátil.

„Před čtyřmi lety jsme slíbili, že do sociálních služeb dáme
120 milionů korun, které pomohou investovat poskytovatelům sociálních služeb, nikoliv jenom krajským, a pomohou jim zkvalitnit vybavení domovů i jejich služby. Podařilo
se, tato částka se opravdu do sociálních služeb dostala,“
konstatoval náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Největší investice v sociální oblasti

Revitalizace budovy Domova Příbor.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 27,4 mil. Kč
Revitalizace budovy Domova Letokruhy.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  73,2 mil. Kč
Rekonstrukce objektu Domova Vítkov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56,8 mil. Kč
Investice kraje 2017–2020 v odvětví sociální věci (čerpání v tis. Kč)
Odvětví /rok
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Klienti Domova Vítkov mají díky rekonstrukci větší komfort
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Moravskoslezský kraj si umí „sáhnout“
na evropské peníze
Za poslední
čtyři roky „přiteklo“
do Moravskoslezského kraje přes 7 miliard
korun z evropských
dotací. Díky těmto
evropským penězům
kraj opravil či postavil desítky kilometrů silnic, zmodernizoval nemocnice,
školy, zkvalitnil sociální služby, životní
prostředí či podpořil rozvoj kultury
a cestovního ruchu.

využije Moravskoslezský kraj v sociální oblasti mezi roky
2015 a 2022 více než 1,3 miliardy korun. Tyto peníze slouží
nejen k investicím, ale také významně podpoří neinvestiční
projekty, které pomáhají zvyšovat kvalitu sociálních služeb.
„Největší část evropských zdrojů směřuje na provoz sociálních služeb, v tomto programovém období na ně náš kraj
celkově získá okolo miliardy korun. Velmi úspěšní jsme i při
žádostech o příspěvek na rozvojové projekty, které zvyšují
kvalitu poskytovaných služeb v regionu. Celkově jsme na
tyto rozvojové projekty získali necelých 300 milionů korun,
což je zdaleka nejvíce ze všech krajů v republice. Prvenství
máme i při čerpání dotací na neinvestiční projekty z Operačního programu zaměstnanost v odvětví sociálních služeb,“ řekl náměstek hejtmana Jan Krkoška s tím, že mezi
nejvýznamnější investiční projekty, které podpořila EU,

„Moravskoslezský kraj si umí ‚sáhnout‘ na evropské peníze.
Patříme k významným žadatelům o podporu z evropských
finančních zdrojů, v počtu podaných žádostí jsme jedni
z nejaktivnějších v Česku. Díky těmto penězům pak můžeme podpořit řadu užitečných projektů ve všech oblastech
života,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj
a cestovní ruch Jan Krkoška.
Dodal, že jen do dopravní infrastruktury v regionu šlo z evropských peněz skoro 1,3 miliardy korun. Díky této podpoře
z Evropy a od státu se podařilo vybudovat, zrekonstruovat
nebo zmodernizovat zhruba 83 kilometrů silnic. Moravskoslezský kraj na tyto projekty přispěl ze svého rozpočtu 468
milionů korun. Celkově se tak zrealizovalo 24 projektů za
1,746 miliardy korun.
„Kvalitní dopravní infrastruktura je pro rozvoj regionu nepostradatelná. Jsem rád, že se nám na modernizace cest
podařilo získat tak velkou finanční podporu. Je to důležité
pro několik oblastí, například pro nové investice, cestovní
ruch nebo bezpečnost. Mezi nejdůležitější projekty, které
se nám podařilo dokončit, patří například rozsáhlá rekonstrukce Výškovických mostů v Ostravě za bezmála 400
milionů korun. Významná byla také rekonstrukce estakády kolem fotbalového stadionu na Bazalech nebo rekonstrukce Opavské a Plzeňské ulice v Ostravě. Zásadní byla
také výstavba nové cesty, takzvané prodloužené Mostní,
která odklonila intenzivní dopravu z Hrabové,“ vyjmenoval
náměstek hejtmana Jan Krkoška a dodal, že se na mnohých stavbách finančně podílely také obce a města. Před
zahájením jsou další tři projekty o celkových nákladech 218
milionů korun.
Do sociální oblasti čerpá Moravskoslezský kraj evropské
peníze nejlépe v České republice. Z evropských zdrojů

Moravskoslezský kraj uhradil pořízení elektrolodi na Slezské Hartě

je kompletní revitalizace bruntálské organizace Sagapo. Na
výstavbu nových domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a vytvoření sociálně terapeutických dílen kraj z Evropy získal 68 milionů korun. Na evropské zdroje si kraj sáhl i při rekonstrukci Domova Březiny
v Petřvaldu, získal na ni 6 milionů korun.
I díky 730 milionům korun z evropských fondů je kvalitnější a bezpečnější také zdravotní péče v Moravskoslezském
kraji. Za evropské peníze se tak mimo jiné vybudovala infrastruktura nezbytná pro bezpečné fungování procesů ve
zdravotnictví, zdravotnická záchranná služba má mobilní
aplikaci First responder, která zvyšuje šanci pacientů na
přežití. Zmodernizovaly se a zateplily nemocniční budovy.
Dále krajské nemocnice pořídily nové zdravotnické přístroje za přibližně 400 milionů korun. Krajské školy si z evropských fondů sáhly skoro na miliardu. Za 280 milionů kraj
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zrealizoval desítky projektů, díky kterým získalo více než
30 škol nové dílny nebo učebny. Dalších 340 milionů korun šlo na úpravy budov a zajištění energetických úspor, na
takzvané měkké projekty kraj z EU získal přes 300 milionů.
Za přispění EU a státního rozpočtu investoval kraj i do kultury. Téměř půl miliardy korun šlo na zatraktivnění kulturních památek, zvýšení ochrany vystavovaných exponátů,
jejich zpřístupnění nebo zlepšení a zkvalitnění zázemí návštěvníkům.
„Moravskoslezský kraj aktivně využívá evropské dotace
pro podporu cestovního ruchu v regionu, a to i přes omezené finanční možnosti, které nabízí současné programové
období. Zároveň k této podpoře přistupuje strategicky s cílem rozvíjet i méně turisticky zatížené oblasti tak, aby se
počet návštěvníku turistických atraktivit v regionu rozprostřel a každý si odnesl příjemný pocit z výletu,“ konstatoval

náměstek hejtmana Jan Krkoška s tím, že kraj při zatraktivňování regionu těží mimo jiné z polohy při hranici s Polskem
a Slovenskem. Příkladem této spolupráce je projekt Na kole
k sousedům. Dalším podobným projektem je Geopark–Megoňky–Šance.
„Ještě loni to v cestovním ruchu vypadalo téměř idylicky.
Rozjížděly se nové projekty, zvyšoval se počet turistů v našem kraji. Jenže pak přišla světová pandemie, která napáchala velké škody také v cestovním ruchu. Cesta zpátky
bude velmi těžká a zdlouhavá. Vloni se nám podařilo překonat milion návštěvníků, kteří se u nás ubytovali, za což jsem
byl opravdu rád. Pád, který přišel, pro nás znamená vymýšlení naprosto nové koncepce cestovního ruchu, která
bude směrovaná hlavně na náš kraj a na naše krásná místa. V září a v říjnu už proto přicházíme s projektem Atraktivity zdarma,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Akce kraje spolufinancované z EU 2017–2020 v členění dle odvětví ve vybraných letech (čerpání v tis. Kč)
2017

2018

2019

UR 7/20

2020

Celkem

33 209

349 167

311 905

198 371

892 652

0

1 539

2 181

1 434

5 154

Regionální rozvoj

18 175

21 868

11 060

9 320

60 423

Životní prostředí

731

1 766

2 073

18 840

23 410

Krizové řízení

3 685

6 146

10 871

1 187

21 889

Kultura

2 623

62 566

146 672

272 372

Vlastní správní činnost kraje – KÚ

6 332

40 194

36 534

3 621

Sociální věci

159 865

177 639

221 189

473 509

1 032 202

Zdravotnictví

18 577

37 772

115 400

70 832

242 581

0

0

0

700

Doprava a chytrý region

293 367

666 001

670 260

269 712

1 899 340

Kotlíkové dotace

270 433

610 984

393 872

520 600

1 795 889

Celkem

806 997

1 975 643

1 922 017

1 840 499

6 545 156

Odvětví /rok
Školství
Cestovní ruch

Územní plánování a stavební řád

2 000 000

484 233
86 681

700

Školství .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 892 652
Cestovní ruch.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5 154
Regionální rozvoj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 423
Životní prostředí.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  23 410
Krizové řízení.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 21 889
Kultura.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  484 233
Vlastní správní činnost kraje - KÚ .   .   .   .   .   .   .   .   . 86 681
Sociální věci .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 032 202
Zdravotnictví .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 242 581
Územní plánování a stavební řád .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 700
Doprava a chytrý region.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1 899 340
Kotlíkové dotace.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1 795 889

1 500 000

1 000 000

500 000

0
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Díky investičním injekcím je zdravotní péče
v kraji kvalitnější a bezpečnější
Za poslední
čtyři roky „přiteklo“
do krajských zdravotnických zařízení přes
2 miliardy korun na
investice. Moravskoslezský kraj začal se
systémovými změnami v krajských
nemocnicích, díky kterým se zlepšilo
i jejich hospodaření. Financoval a realizoval potřebné investiční akce, staral
se o obměnu lékařské techniky, podpořil další elektronizaci procesů ve
zdravotnictví. Zmodernizovaly se a zateplily nemocniční budovy.

lepšování. V plánu je vybudovat v nejbližších dvou letech
heliport s výjezdnou skupinou zdravotnické záchranné
služby v Krnově. Chceme také udělat parkové úpravy, aby
se pacienti v nemocnicích cítili lépe, a velkým úkolem je
udolat přístrojovou komisi, abychom dostali magnetickou
resonanci také do Karviné-Ráje,“ vyjmenoval náměstek
hejtmana Martin Gebauer.
Dodal, že Moravskoslezský kraj podporoval projekty, které vedou k další elektronizaci procesů ve zdravotnictví –
zavádění elektronické zdravotnické dokumentace, zajištění provozu elektronického podepisování v laboratořích,
mezilaboratorní komunikace, zajištění provozu mobilní
vizity, umožnění objednávání pacientů na vyšetření v nemocnicích přes internet, telemedicíny, další rozvoj elektronické komunikace mezi zdravotní záchrannou službou
a zdravotnickými zařízeními apod. s cílem zvýšit kvalitu

„Finanční prostředky určené na rozvoj zdravotnictví v regionu a péči o zdraví lidí využíváme účelně, posuzujeme
priority, potřebnost a bereme ohled na finanční situaci
jednotlivých zdravotnických zařízení,“ uvedl náměstek
hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer s tím, že
některé z investičních akcí byly financovány výhradně
krajem, část se spoluúčastí zdravotnického zařízení, další
hrazeny z evropských peněz, případně státního rozpočtu,
či kombinací těchto zdrojů.
„Největší radost mám z jedné již funkční magnetické rezonance a druhé, která bude již brzy v provozu v havířovské
nemocnici. Také mám radost z výměny a nových radiologických přístrojů. Jsem rád i za výstavbu nové rehabilitace
v Třinci, která se již chystá, a je skvělé, že se velmi posunula i nemocnice v Opavě, která se před třemi a půl lety
pomalu rozpadala. Byl tam problém s faktem, že většina
budov je historicky chráněná, a proto jsem velmi rád, že
nakonec probíhá postupná výměna fasády a oken,“ řekl
náměstek hejtmana Martin Gebauer.
Zdůraznil, že kraj masivně investoval do modernizace
nemocničních budov. „Nejhorší vybavení pro personál
bylo v havířovské nemocnici. Tam, když jsem se byl podívat v původních šatnách, které se momentálně rekonstruují, jsem se opravdu vyděsil a myslím si, že by nám
mohl Hollywood platit za prostory pro natáčení hororů.
Dnes už tedy nemáme žádnou nemocnici, která by byla
v katastrofálním stavu a můžeme se zaměřit jen na vy-

Kromě nové lékarny otevřela krnovská nemocnice i metabolické
centrum

a bezpečí poskytované zdravotní péče pacientům. „Elektronizace zdravotnictví má jasný cíl: Zvýšit efektivitu, kvalitu, dostupnost a bezpečí poskytované zdravotní péče.
A také nabídnout pacientům a zdravotníkům určitý komfort, šetřit jejich čas i peníze,“ vysvětlil náměstek hejtmana
Martin Gebauer.
Je rád, že se podařilo snížit růst ekonomického schodku krajských nemocnic. „Některé se pohybují okolo nuly,
dvě jsou lehce v mínusu a dvě trochu více v mínusu, tudíž je třeba jim pomáhat. Snažíme se jejich hospodářský
výsledek postupně směrovat k nule. V plusových číslech
je Sanatorium Jablunkov, bílovecká nebo krnovská nemocnice. Od těchto zařízení se pak ostatní mohou učit.
Dnes už spolu naštěstí ředitelé nemocnic spolupracují a
táhnou za jeden provaz, to bylo ještě před pár lety skoro
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nemožné. Mým zbožným přáním je získat páteřní nemocnici v Ostravě, kam bychom mohli směrovat specializovanou péči. O tu momentálně žádáme ostravskou fakultní
nemocnici, se kterou je sice poměrně dobrá domluva, ale

s krajskou páteřní nemocnici v krajském městě by to bylo
daleko snazší a celkově by to usnadnilo poskytování zdravotní péče všem lidem v kraji,“ přeje si náměstek hejtmana
Martin Gebauer.

Největší investice v oblasti zdravotnictví

Novostavba lékárny a onkologie, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 70 mil. Kč
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 mil. Kč
Rekonstrukce interní JIP, Nemocnice Třinec .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  30 mil. Kč
Přestavba budovy I pro magnetickou rezonanci, Nemocnice ve Frýdku-Místku.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 56 mil. Kč

Investice kraje 2017–2020 v odvětví zdravotnictví (čerpání v tis. Kč)
Odvětví /rok

2017

2018

2019

2020 UR 7/20

Zdravotnictví

152 743

377 558

579 588

702 271

Celkem
1 812 160

2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2017

2018

2019

2020

Celkem

UR 7/20

Moravskoslezský kraj investuje do modernizace přístrojového
vybavení nemocnic

Pacienti ve Frýdku-Místku mají k dispozici nukleární magnetickou rezonanci
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Moravskoslezský kraj je čistější,
dýcháme lepší vzduch
Uplynulé čtyři
roky byly v Moravskoslezském kraji ve znamení intenzivní snahy
zlepšit životní prostředí. Pokračovaly kotlíkové dotace, díky
kterým tisíce domácností začaly vytápět ekologickými kotli. Kraj pomohl
odstranit vratimovské kaly, nabídl
pomoc v boji s kůrovcem, uzavřel
dobrovolné dohody s podniky, posílal
děti na ozdravné pobyty a podnikal
další akce, aby region lépe dýchal.

miliardu,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.
Dodala, že kraj byl také iniciátorem v podstatě nenávratných půjček pro obce z národních peněz. „Obce a města dostávají na půjčky finance ze Státního fondu životního
prostředí a ty pak mohou využít na vlastní ekologické projekty bez toho, aniž by je musely vracet,“ vysvětlila.
Vedení kraje považuje za velký úspěch také vyklizení areálu
bývalých papíren ve Vratimově. „Bezprizorně tu leželo 7410
tun nebezpečného odpadu, ke kterému se nikdo nehlásil.
Policie kauzu odložila, a tak jsme vzali situaci do svých ru-

„Stav ovzduší je velkou bolestí regionu. Bylo by bláhové
čekat, že se situace změní lusknutím prstu. Je třeba postupovat systematicky, krok za krokem, promyšleně a trpělivě.
V této optice mě těší všechny konkrétní výsledky, které jsou
za námi vidět,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní
prostředí Jarmila Uvírová.
Dodala, že podniky investovaly a dodnes významně investují do ekologizace těžkého průmyslu a velkých tepláren
a elektráren. Musí se řídit velmi přísnou legislativou a často
ekologizují provoz nad rámec zákona. „V tomto ohledu mě
velmi těší takzvané dobrovolné dohody, které má Moravskoslezský kraj podepsané se sedmi velkými podniky. Obě
strany se v nich zavazují k aktivitám, které budou zmírňovat
negativní vlivy na životní prostředí. Velkou roli zde hraje občanská odpovědnost. Bylo by skvělé, kdyby stejně přemýšleli i jednotliví obyvatelé kraje. Všichni sice chceme dýchat
co nejčistější vzduch, ale často nevidíme do vlastního sklepa a nechceme řešit, čím si topíme. Zatímco v minulosti
byly největšími znečišťovateli velké podniky, dnes už jsou
to lokální topeniště a domácnosti. Dříve měly domácnosti
na prašnosti podíl 37 procent, dnes jsou se svými 72 procenty opravdu největším znečišťovatelem. I proto kraj tak
masivně podporuje takzvané kotlíkové dotace na výměnu
starých kotlů za ekologické,“ řekla náměstkyně hejtmana
Jarmila Uvírová.
Je pyšná na to, že vedení Moravskoslezského kraje dostalo
do regionu na kotlíkové dotace vysokou sumu. „Původně
jsme na třetí kolo kotlíkových dotací dostali 500 milionů,
což by pokrylo jen zlomek žádostí. Nakonec přerozdělíme

Moravskoslezský kraj pomáhá vlastníkům lesů v boji s kůrovcem

kou. Od státu jsme získali významnou finanční podporu,
z krajského rozpočtu jsme vyčlenili 9 milionů a celou sanaci jsme zaštítili,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Jarmila
Uvírová s tím, že celkové náklady na odklizení a zpracování materiálu z kalů ve Vratimově se vyšplhaly na více než
41 milionů korun.
Další peníze ze svého rozpočtu vyčlenil kraj na boj proti
kůrovci. Situace v lesích vygradovala do kalamitního stavu.
Moravskoslezský kraj nabídl vlastníkům lesů pomoc v jednání na národní úrovni, také nabídl prostředky na zpracování kůrovcového dříví a další hospodaření v lesích. Tyto
krajské dotace v celkové výši 10 milionů korun tak doplnily
podporu, kterou vlastníkům lesů poskytuje stát.
„Jako žena a matka si samozřejmě uvědomuji, že je potřeba
myslet i na děti. Zvláště v zimních měsících, kdy se ovzduší v regionu zhoršuje, je k nezaplacení vyslat školáky někam do hor za čistým vzduchem. I na toto kraj samozřejmě
myslí. Za 13 a půl milionu korun mohly jet děti z mateřinek
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a z prvního stupně základních škol na ozdravné pobyty,“
řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.
V oblasti životního prostředí hraje důležitou roli nakládání
s odpady. Od roku 2024 bude zakázáno ukládat na skládky
směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady. „Na tuto okolnost je potřeba se začít připravovat už
teď. Nechali jsme si proto vypracovat prováděcí studii k na-

plňování Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Tato studie přináší doporučení pro obce nebo
také navrhuje zefektivnění obecních odpadních systémů.
Snížit produkci směsných komunálních odpadů může být
pro některé obce oříšek, proto jsme vyhlásili dotační titul
na financování individuálních studií pro jednotlivé obce,“
uzavřela náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Dotační programy v oblasti životního prostředí

Drobné vodohospodářské akce 67,6 mil. Kč
Podpora hospodaření v lesích v MSK .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31,1 mil. Kč
Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 mil. Kč
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,2 mil. Kč
Včelařství.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1,8 mil. Kč
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7,4 mil. Kč
Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,1 mil. Kč
Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady
Vyhlášeno v r. 2018, schváleno v r. 2019, alokace 3 mil. Kč, přišlo 25 žádostí za 2,522 mil. Kč
Podpora odpadového hospodářství
Vyhlášeno v r. 2019, alokace 3 mil. Kč, přišlo 18 žádostí za 2,741 mil. Kč

Výdaje na kotlíkové dotace v letech 2017–2020 poskytnuté žadatelům
Název akce
Kotlíkové dotace v MSK

Čerpáno 2017

Čerpáno 2018

Čerpáno 2019

314 742 049

611 107 470

378 903 422

Na Kozmických loukách žijí díky kraji divocí koně
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Čerpáno 2020
202 442 142

Krajské investice se nezastaví
ani kvůli koronaviru
Moravskoslezský kraj očekává
v souvislosti s pandemií nového koronaviru
více než miliardový
propad příjmů ze sdílených daní. Nouzový
stav si vyžádal také vyšší výdaje. „Investice ale ani v krizi nezastavíme,“
říká náměstek hejtmana pro finance,
majetek a investice Jaroslav Kania.

zabývalo v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok
2021 a návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu kraje
na léta 2022 až 2024 s možností zajištění jejich krytí z nových úvěrových nebo jiných zdrojů. Začátkem září zastupitelé schválili základní parametry rozpočtu na příští rok
a rozhodli také o tom, jak by měl vypadat nový úvěr, který
by zajistil financování investičních akcí.
Česká republika si půjčí 500 miliard, kolik si chce půjčit Moravskoslezský kraj?
Kraji by pomohl asi 3miliardový úvěr, který by se mohl
čerpat od roku 2021 až do roku 2025 a k jehož splácení
by došlo o rok později. Záležet to ale bude už na novém
zastupitelstvu, které vzejde z podzimních krajských voleb.
My pouze pracujeme na jakési přípravě.

Jaký dopad má krize spojená s koronavirem na rozpočet Moravskoslezského kraje?
Je zřejmé, že pokles české ekonomiky, vládní opatření
a úprava státního rozpočtu budou mít negativní vliv na
výši příjmů Moravskoslezského kraje. Odhadujeme, že
příjmy ze sdílených daní budou asi o 21 procent nižší než
loni, to znamená, že do krajského rozpočtu ‚přiteče‘ zhruba o 1,7 miliardy korun méně. Vedle propadu příjmů budou mít negativní vliv na ekonomiku kraje také vyšší výdaje. Abychom mohli nakupovat potřebné osobní ochranné
pracovní prostředky, řešit akutní problémy a další záležitosti spojené s pandemií a nouzovým stavem, museli jsme
z rezervy krajského rozpočtu vyčlenit 60 milionů korun.
Odhadujeme, že na zajištění dopravní obslužnosti v kraji
budeme letos potřebovat o 224 milionů korun více. Vyčíslen byl i odhad propadu produkce krajských nemocnic, pohybuje se ve stovkách milionů korun. A generovány
jsou i další mimořádné náklady, například v odvětví sociálních služeb nebo cestovního ruchu.
Znamená to, že se bude škrtat, budou se rušit projekty?
Naštěstí, díky naší tříleté práci, kdy jsme postupně vytvářeli Fond strategických projektů, který má fungovat jako
rezerva pro realizaci velkých investic, je pro nás o něco
snadnější vypořádat se s následky pandemie než v jiných
krajích. Snažíme se postupovat tak, abychom investiční
akce, které běží, nepozastavovali. V červnu zastupitelstvo
schválilo změnu financování vybraných akcí reprodukce
majetku kraje a akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů na rok 2020 a změnu závazků kraje v dalších letech. Úpravou jejich financování se zastupitelstvo

Bude kraj kvůli koronavirové krizi ještě více šetřit?
Moravskoslezský kraj hospodaří efektivně, účelně a hospodárně se všemi svými prostředky. Dlouhodobě udržujeme nízkou zadluženost kraje, máme dobré provozní výsledky a vysoké hotovostní rezervy. Svědčí o tom i audit
společnosti Moody´s a dosažné úroky z úložek u bank (za
rok 2019 ve výši cca 60 mil. Kč). Na začátku volebního
období byly i názory, že jsme příliš konzervativní a opatrní.
Tím, že jsme si ale vytvořili určitou rezervu, nebylo nutné
řešit stávající situaci nějakým drastickým překlenovacím
úvěrem a mohli jsme využít tyto volné finanční prostředky.
Na výpadek ekonomiky a daňových příjmů, který přišel
v souvislosti s koronavirovou pandemií, jsme tak byli dobře připraveni.

Moravskoslezský kraj připravuje ve Frýdku-Místku výstavbu
dílen pro praktické vyučování
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