Kapitola 11.
ODBOR INVESTIC
Odbor investic se člení na:
 oddělení přípravy a realizace investic
 oddělení financování investic
Samostatná působnost:
 zajišťuje komletní smluvní agendu odboru investic v návaznosti na administrovaná
výběrová řízení (příprava smluv a dodatků v návaznosti na dokončená výběrová
řízení),
 v rozsahu své působnosti zpracovává stanoviska k návrhům legislativních norem
ostatních stupňů veřejné správy včetně legislativních norem s celostátní
působností,
 zastřešuje právní agendu odboru,
 zajišťuje spisovou službu dle spisového a skartačního řádu Krajského úřadu
Olomouckého kraje,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 vyřizuje stížnosti v souladu s vnitřními předpisy,
 spolupracuje na rozvoji Portálu PO,
 ve spolupráci o odborem podpory a řízení příspěvkových organizací vyhodnocuje
požadavky příspěvkových organizací, které byly zaslány prostřednictvím Portálu
PO.
Oddělení přípravy a realizace investic
Samostatná působnost:
 zajišťuje zpracování a přípravu technicko-ekonomických zadání investičních akcí
a oprav do úrovně investičního záměru a studií (ve variantním řešení)
obsahujících hrubé ocenění,
 vypracovává zadávací podmínky veřejných zakázek pro přípravu a realizaci
investičních akcí a oprav ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek,
 vykonává funkci investora stavebních investic na majetku Olomouckého kraje:
- výkon investorsko-inženýrské činnosti v rámci projektové přípravy investičních
akcí a oprav, tj. zajištění potřebných projektových a jiných dokumentací
a veškeré smluvní a spisové agendy spojené s přípravou investičních akcí
a oprav,
- výkon investorsko-inženýrské činnosti v rámci realizace investičních akcí
a oprav (zajištění smluv a dalších náležitostí nutných k zahájení realizace
akcí, výkon technického dozoru investora) apod.,
- výkon investorsko-inženýrské činnosti pro uvedení investičních akcí
do trvalého provozu a užívání (aktivace investic, zajištění spisové agendy
spojené s užíváním dokončené stavby apod.),

vedení reklamačních řízení u všech investičních akcí a oprav v rámci záruční
doby.
 předává průběžně podklady ke změnám v pasportizovaném majetku
Olomouckého kraje.
-

Oddělení financování investic
Samostatná působnost:
 zpracovává návrh rozpočtu investic a oprav na příslušný rok ve spolupráci
s příslušnými odbory,
 zajišťuje financování připravovaných a realizovaných investičních akcí a oprav
v souladu se schváleným rozpočtem Olomouckého kraje,
 vede řádnou evidenci o čerpání rozpočtu, předkládá návrhy na změny rozpočtu,
 zabezpečuje kontrolu čerpání rozpočtových prostředků a přidělených prostředků
hospodářské činnosti,
 provádí dílčí a závěrečné vyúčtování investičních akcí a oprav včetně účetního
vypořádání,
 zajišťuje koordinaci přípravy, realizace a udržitelnosti stavebních investičních
projektů spadajících do působnosti kraje financovaných z evropských fondů nebo
národních dotačních programů,
 zpracovává žádosti o dotace a následně průběžné a závěrečné zprávy o realizaci
stavebních investičních projektů financovaných z fondů EU či ČR,
 provádí administraci veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s platným
vnitřním předpisem a směrnicí pro zadávání veřejných zakázek,
 zajišťuje uveřejňování příslušných smluv a objednávek v souladu s platnými
právními předpisy a předpisy úřadu,
 aktualizuje investiční žádanky na Portálu PO,
 aktualizuje informace k projektům financovaným z fondů EU na webových
stránkách Olomouckého kraje.
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