1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE,
KONANÉ DNE 10. LISTOPADU 2010
V BUDOVĚ MAGISTRÁTU MĚSTA, VELKÉM ZASEDACÍM SÁLE,
HYNAISOVA 10 V OLOMOUCI

PŘÍTOMNI:

1. ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE - DLE PREZENCE
2. VEDOUCÍ ODBORŮ A PRACOVNÍCI MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE
3. ŘEDITELÉ PODNIKŮ A ORGANIZACÍ ŘÍZENÝCH MĚSTEM
4. ZÁSTUPCI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
5. VEŘEJNOST, HOSTÉ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Olomouce byl vyhotoven dne 18.11.2010
........................................................................................................................................
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Bod 1 programu:
Zahájení
Stávající primátor Martin Novotný přivítal členy zastupitelstva na prvním zasedání
Zastupitelstva města Olomouce ve volebním období 2010-2014. V úvodu zazněla státní
hymna.
Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo vzešlo z voleb konaných ve dnech 15. a 16. října
2010. Zároveň uvedl, že ve lhůtě pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování nebyl žádný návrh podán a zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se
zákonem o obcích.
Dále uvedl, že dle prezenčních listin bylo v úvodu přítomno všech 45 členů zastupitelstva.
Uvedl, že k přijetí předložených návrhů je třeba v souladu s § 87 zákona o obcích souhlas
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, tj. nejméně 23 hlasů.
Doporučil řídit se jednacím řádem schváleným minulým zastupitelstvem, který členové
zastupitelstva obdrželi spolu s pozvánkou na toto zasedání. Informoval, že tento jednací řád
ZMO nepozbyl platnosti s koncem minulého funkčního období. Avizoval, že po složení slibu
zastupitelů předloží návrh na jeho úpravu, jelikož členem zastupitelstva byl zvolen občan se
zdravotním postižením.
Předsedající konstatoval, že v jednacím řádu je mimo jiné zakotveno používání
elektronického hlasovacího zařízení. Základní principy používání hlasovacího zařízení
členům zastupitelstva přednesla vedoucí kanceláře primátora Bc. Horňáková.
Funkčnost hlasovacího zařízení byla prověřena zkušebním hlasováním.

Bod 2 programu:
Slib členů zastupitelstva
Martin Novotný seznámil členy zastupitelstva s průběhem skládání slibu a vyzval nejstaršího
člena Zastupitelstva města Olomouce prof. Mezihoráka, aby mu byl nápomocen při tomto
slavnostním aktu.
Prof. Mezihorák pronesl krátkou řeč, ve které pozdravil zastupitele, mimo jiné zmínil, že
v minulém období se zasedání ZMO vyznačovalo nečekanou politickou kulturou a vyjádřil
naději, že ani do budoucna džentlmenská atmosféra z jednání nevyprchá. Uvedl, že snad i
v následujícím volebním období se podaří udělat hodně věcí pro dobro všech v našem
městě. Poté přečetl text slibu:
Slib člena Zastupitelstva města Olomouce:
„ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Prof. Mezihorák, po přednesení textu slibu, stvrdil na připraveném formuláři slib svým
podpisem a pronesl před zastupiteli slovo „slibuji“. Poté slib složil do rukou prof. Mezihoráka
dosavadní primátor Novotný.
Obdobně následoval slib členů zastupitelstva dle abecedního pořadí.
Formuláře slibu členů zastupitelstva s podpisy jsou založeny v protokolu zápisu.
Primátor konstatoval, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou.
Uvedl, že po zahájení bodu programu „Slib členů zastupitelstva“ obdržel přihlášení do
diskuse k tomuto bodu od hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka, kterému
předal slovo.
Ing. Tesařík – v úvodu pogratuloval všem členkám a členům zastupitelstva ke zvolení do
tohoto orgánu a vyjádřil uspokojení, že všichni zastupitelé složili slib bez výhrady a převzali
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tím na sebe zodpovědnost řídit město. Vysvětlil, že se rozhodl vystoupit v tomto slavnostním
okamžiku jako hejtman a součastně i senátor, jelikož se domnívá, že je nutné sledovat
v rámci olomouckého kraje jak se tvoří po volbách jednotlivé koalice. Uvedl, že Olomoucký
kraj jako samosprávná instituce musí spolupracovat s místními komunálními samosprávami.
Prezentoval maximální zájem krajských zastupitelů a vedení olomouckého kraje, aby byla
spolupráce z minulých let opět nastartována. Konstatoval, že úloha kraje je různorodá,
v případě města Olomouc se jedná zejména o spolupráci při podpoře různých projektů, které
mohou být dotovány z rozpočtu Ol. kraje nebo i rozpočtu evropské unie, zejména
Regionálního operačního programu. Uvedl, že jeho záměrem bylo vystoupit na ustavujícím
zasedání zastupitelstva, aby načrtl určitý prostor pro budoucí spolupráci mezi zastupiteli
města Olomouce a krajskými zastupiteli. Vyjádřil naději, že tato spolupráce bude naplněna
veskrze smysluplnými projekty, které přinesou efekt zastupitelům i občanům města
Olomouce v co nejširším rozsahu. Zmínil, že řada infrastrukturních projektů např. projekt
Východní tangenty, jsou pro město i kraj společné a vyjádřil naději, že jejich realizace bude
úspěšná. Závěrem ještě jednou poblahopřál zastupitelům ke složení slibu.
Primátor poděkoval panu hejtmanovi za vystoupení. Zopakoval, že všech 45 členů ZMO
složilo zákonem předepsaný slib a uvedl, že tato skutečnost bude zapracována i do
usnesení z dnešního jednání.
K uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1.

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí,
že 45 členů Zastupitelstva města Olomouce složilo zákonem předepsaný slib bez
výhrady
Bod 2.1 programu:
Změny jednacího řádu
Primátor uvedl, že návrh na změny zejména reflektuje skutečnost, že do zastupitelstva
města byl zvolen pan Milan Langer; vysvětlil, že navrhované změny jednacího řádu upravují
popis hlasování tak, aby tento nový zastupitel mohl plnohodnotně vykonávat mandát člena
zastupitelstva města.
Vysvětlil, že další úprava se týká terminologie v jednacím řádu – pojem „poslanecké kluby“,
který byl dosud nesprávně používán ve spojení s kluby zastupitelů jednotlivých polických
stran, bude v jednacím řádu nahrazen pojmem „kluby zastupitelů“.
Dále uvedl, že v bodech jednacího řádu, které popisují veřejnou volbu a tajnou volbu je nově
popsán způsob hlasování občana s tělesným postižením, který získal mandát zastupitelstva
města Olomouce. Navrhované úpravy blíže popsal.
Primátor navrhl podpořit tuto úpravu, jelikož zavádí bezbariérovost nejen fyzickou ale i
komunikační přímo do jednacího řádu ZMO.
Mgr. Michálek – citoval § 5 bod 13 Jednacího řádu ZMO: „na návrh alespoň tří klubů je
přerušeno zasedání k projednání věci v klubech“ Navrhl jeho úpravu – nově: „na návrh
alespoň dvou klubů je přerušeno zasedání k projednání věci v klubech“.
Primátor nechal hlasovat nejprve o návrhu Mgr. Michálka:
Hlasování o návrhu Mgr. Michálka:
23 pro
7 proti
15 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: úprava Jednacího řádu ZMO dle návrhu Mgr. Michálka byla schválena
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení bodu 2.1:
45 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 2.

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dnem 10.11.2010 změny Jednacího řádu
upravené přílohy důvodové zprávy

Zastupitelstva města Olomouce dle

Bod 3 programu:
Schválení programu zasedání a určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatoval, že zastupitelé obdrželi v souladu s jednacím řádem návrh
programu, který byl součástí pozvánky na ustavující zasedání. Uvedl, že informace o konání
ustavujícího zasedání byla současně vyvěšena i na úřední desce.
Zrekapituloval, že body 1. Zahájení, 2. Slib členů zastupitelstva a 2.1. Změny Jednacího řádu
ZMO již proběhly.

Rekapitulace návrhu programu:
1.
Zahájení
2.
Slib členů zastupitelstva
2.1
Změny Jednacího řádu ZMO (nový bod)
3.
4.

Schválení programu zasedání a určení ověřovatelů a zapisovatele
Stanovení celkového počtu členů Rady města Olomouce a
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni

5.

Volba členů Rady města Olomouce
a) primátora města Olomouce
b) náměstků primátora města Olomouce
c) neuvolněných členů zastupitelstva rady města Olomouce
Pověření k oddávání
Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Olomouce a odměňování
za funkce členů výborů zastupitelstva a komisí rady, kteří nejsou členy
zastupitelstva
Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru ZMO, stanovení počtu členů, volba
předsedů a členů (nový bod)
Různé
Závěr

6.
7.

8.
9.
10.
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Hlasování o návrhu programu:
45 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: program ustavujícího zasedání ZMO byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo
přijato usnesení bod 3

Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předsedající konstatoval, že na ustavujícím zasedání ZMO se do diskuse přihlásil k bodu 2
programu Slib členů zastupitelstva hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, který již
vystoupil. Jiná přihláška do diskuse z řad občanů nebyla předložena.
V souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu určeni
Jan Gottwald a Ing. Karel Šimša. Zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková.

Bod 4 programu:
Stanovení celkového počtu členů Rady města Olomouce a určení funkcí, pro které
budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
a) stanovení celkového počtu členů Rady města Olomouce
Předsedající konstatoval, že dle § 99 zákona o obcích je počet členů rady lichý a činí
nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat 1/3 počtu členů zastupitelstva
obce; požádal o předložení návrhů.
M. Novotný předložil za koalici stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL společný návrh, aby rada
města měla ve funkčním období 2010 - 2014 počet členů 11.
Jiný návrh nebyl podán.
Hlasování o návrhu koaličních stran, aby počet členů Rady města Olomouce byl stanoven
na 11:
45 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: celkový počet členů Rady města Olomouce byl stanoven na 11.
b) určení funkcí pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
Předsedající konstatoval, že v předchozím hlasováním byl počet členů RMO stanoven na 11
a nyní je třeba stanovit počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města, tj.
primátora a počet jeho náměstků; požádal o předložení návrhů.
M. Novotný předložil za koalici stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL společný návrh, aby počet
dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva byl stanoven na 6, tj. primátor a 5 náměstků.
RSDr. Černý – konstatoval, že dlouhodobě uvolnění členové rady nemusí být pouze ve
funkci náměstků primátora. Požádal o upřesnění, zda se jedná opravdu jen o funkce
náměstků primátora, nebo zda neuvažovala koalice o úsporné variantě, která by znamenala
v hospodaření města určitý přínos.
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M. Novotný reagoval, že návrh koalice spočívá fakticky ve stanovení funkce primátora a jeho
5 náměstků. Vyjádřil snahu dosáhnout určité úspory, přičemž upozornil, že v minulém
funkčním období byl stanoven počet náměstků na 6. Zároveň ale konstatoval, že řízení
města není triviální záležitostí a je nutné vzít v úvahu fakt, že statutární město Olomouc je
největším městem v ČR, které nemá malé radnice. Dodal, že žádný další radní už není
navrhován jako uvolněný.
Mgr. Gajdůšek – uvedl že rozumí předloženému návrhu, ale zároveň upozornil, že není
zřejmé, kterým oblastem se uvolnění náměstci budou věnovat; zda např. některý z náměstků
nebude mít příliš malý objem práce. Konstatoval, že je složité hlasovat, zda 5 náměstků je
odpovídající počet, když alespoň obecně nejsou známy kompetence.
M. Novotný uvedl, že při řazení bodů bylo vycházeno dle zákona i z obvyklé praxe a stejně
tak se postupovalo při rozhodování i v minulém volebním období. Uvedl, že návrh koalice
zohledňuje jak počet náměstků, tak i příslušné kompetence, které ovšem přijdou na řadu
v následujícím bodě.
Jiný návrh nebyl předložen.
Hlasování o návrhu koaličních stran, aby počet dlouhodobě uvolněných zastupitelů byl 6, tj.
primátor a 5 náměstků:
32 pro
0 proti
13 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: zastupitelstvem byly určeny funkce, pro které budou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni v počtu 6, tj. primátor a 5 náměstků; k uvedenému bodu programu bylo
přijato usnesení bod 4.

Zastupitelstvo města Olomouce
1. stanovilo
v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, počet členů Rady města Olomouce na 11, počet dlouhodobě
uvolněných členů zastupitelstva na 6 a počet neuvolněných členů Rady města
Olomouce na 5
2. určilo
v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Olomouc
od 10.11.2010 dlouhodobě uvolněni:
- primátor
- 5 náměstků primátora
Bod 5 programu:
Volba členů Rady města Olomouce
Předsedající připomenul, že dle jednacího řádu se hlasování provádí veřejně pomocí
elektronického hlasovacího zařízení. Navrhl tento způsob hlasování využít i pro volbu členů
RMO.
Ing. Rozbořil – vystoupil před rozhodnutím o personálním složení rady města s projevem, ve
kterém poděkoval Olomoučanům za účast a podporu kandidátů sociální demokracie
v proběhlých volbách, při nichž, jak uvedl, ČSSD získala více jak 73 tis. hlasů, což jí vyneslo
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posílení v ZMO o 3 mandáty. Pro srovnání uvedl, že naproti tomu např. ODS si pohoršila o 7
mandátů. Upozornil, že i přes to bylo přání voličů popřeno koaliční dohodou stran ODS, TOP
09 a KDU-ČSL. Předeslal, že důvěru voličů nehodí do koše a nenechají jejich vůli vyjít na
prázdno. Zmínil, že tito voliči si vybrali program, který měl odrážet jejich aktuální potřeby a
zájmy, program sestavený lidmi, kteří chtěli občanům naslouchat a vytvářet město podle
jejich představ, ne podle vlastních nebo cizích zájmů. Ubezpečil, že zastupitelé ČSSD
budou dělat vše pro to, aby důvěru voličů nezklamali. Poukázal, že důkazem této snahy je
sestavení stínové rady města a primátora. Vyjádřil snahu být konstruktivní opozicí, která
bude předkládat vlastní konkrétní návrhy na řešení problémů Olomouce v souladu
s programem, pro který se Olomoučané vyslovili. Uvedl, že opozice bude pečlivě sledovat
počínání RMO, bude-li na dnešním jednání zvolena a zároveň veřejně hodnotit plnění, nebo
neplnění předvolebních slibů stran koalice.
Mgr. Michálek – za klub KSČM předložil protinávrh, aby hlasování o personálním složení
RMO bylo tajné.
Hlasování o návrhu klubu KSČM hlasovat tajně:
22 pro
23 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Návrh na tajné hlasování nebyl schválen; členové RMO
pomocí elektronického hlasovacího zařízení.

budou voleni veřejně,

5a) Volba primátora města Olomouce
Předsedající požádal o předložení jmenovitých návrhů.
Ing. Vlach - jménem koaličních stran předložil návrh, aby primátorem byl zvolen pan Martin
Novotný.
Předsedající doplnil, že uvedený návrh obsahuje také návrh kompetencí: odbor kancelář
primátora, odbor koncepce a rozvoje, Městská policie Olomouc a zastupování navenek.
prof. Mezihorák – za klub zastupitelů ČSSD navrhl jako kandidáta na primátora Ing. Jiřího
Rozbořila.
Předsedající připomenul, že o protinávrhu se vždy hlasuje jako první a požádal Ing.
Rozbořila, aby se vyjádřil k předložené kandidatuře.
Ing. Rozbořil – souhlasil s kandidaturou.
Hlasování o návrhu klubu zastupitelů ČSSD, aby primátorem města Olomouce byl zvolen
Ing. Jiří Rozbořil:
21 pro
24 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Ing. Marek – požádal o úpravu hlasování; chtěl hlasovat pro.
M. Novotný – konstatoval, že hlasování bude v zápise z ustavujícího zasedání upraveno:
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Upravené hlasování o návrhu klubu zastupitelů ČSSD, aby primátorem města Olomouce byl
zvolen Ing. Jiří Rozbořil:
22 pro
23 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Návrh na zvolení Ing. Jiřího Rozbořila primátorem města Olomouce nebyl schválen.
M. Novotný – vyjádřil se ke své kandidatuře na post primátora – souhlasil.
Dále poděkoval za spolupráci členům ZMO, kteří v něm působili v minulém volebním období
a všem členům minulé rady města. Stručně se vyjádřil ke stanoveným cílům. Citoval, že
základní heslo jeho volební strany bylo „Měníme město k lepšímu“ a vyjádřil přesvědčení, že
existuje celá řada projektů, z nichž některé byly nastartovány už v minulých letech, které
zvýší dynamiku rozvoje města a umožní, aby Olomouc zaujímala první příčky v pomyslné
soutěži rozvoje měst ČR. Konstatoval, že má jasnou představu, které projekty by chtěl
v následujících letech jako primátor podpořit a uvedl, že jsou to zejména ty, které dokončují
infrastrukturu Olomouce jako krajského města a zároveň zvyšují kvalitu života a zajišťují, že
kvalita bude rovnoměrná ve všech částech města. Vyjádřil snahu udržet trend, kdy radnice
otevřeným způsobem komunikuje s olomouckou veřejností, není k ní přezíravá a ptá se na
její názor, jak tomu již bylo např. při diskusích o novém územním plánu města Olomouce.
Vyjádřil přesvědčení, že nově vzniklá koalice i přes svoji křehkost bude pevná a rozhodování
v RMO i ZMO bude efektivní. V reakci na vystoupení hejtmana v úvodu zasedání i
vystoupení Ing. Rozbořila vyjádřil přesvědčení, že i v nadcházejícím volebním období bude
stejně jako v tom minulém platit to, že rozhodování zastupitelstva je vedeno zejména
společným zájmem o rozvoj města Olomouce a kvalitu života jeho občanů a ne primárně po
stranické linii. Konstatoval, že věří, že i přes křehkost koalice a výraznější opozici, budou
jednání věcné, kolegiální, v jistém směru i partnerské a dobré pro rozvoj města Olomouce.
Závěrem uvedl, že s těmito cíli a představami přijímá kandidaturu na primátora města
Olomouce.
Hlasování o návrhu koaličních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, aby primátorem města
Olomouce byl zvolen Martin Novotný:
24 pro
21 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Hušek - požádal o úpravu hlasování; chtěl hlasovat proti.
M. Novotný – konstatoval, že hlasování bude v zápise z ustavujícího zasedání upraveno.
Upravené hlasování o návrhu koaličních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, aby primátorem
města Olomouce byl zvolen Martin Novotný:
23 pro
22 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Primátorem města Olomouce byl zvolen pan Martin Novotný.
M. Novotný – konstatoval, že dále povede toto zasedání jako nově zvolený primátor a
poděkoval za důvěru, kterou mu zastupitelé svým hlasováním dali.
5b) Volba náměstků primátora
Primátor požádal o návrhy na personální obsazení funkcí náměstků primátora a současně za
koalici stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL předložil návrh, aby náměstky primátora byli zvoleni:
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-

-

Ing. Ivo Vlach (TOP 09) - s kompetencemi: odbor dopravy, odbor ekonomický
RNDr. Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL) - s kompetencemi: odbor evropských projektů,
odbor školství, Hřbitovy města Olomouce, městská památková rezervace, bytová
problematika
JUDr. Martin Major (ODS) - s kompetencemi: odbor investic, majetkoprávní odbor
Mgr. Eva Machová (TOP 09) - s kompetencemi: odbor sociální pomoci, odbor
sociálních služeb a zdravotnictví, odbor interního auditu a kontroly, odbor ochrany
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. (ODS) - s kompetencemi: odbor vnějších vztahů a
informací, odbor informatiky, odbor životního prostředí, Moravské divadlo Olomouc,
Moravská filharmonie Olomouc, Divadlo hudby Olomouc, ZOO Olomouc, Knihovna
města Olomouce

Mgr. Michálek –za klub KSČM předložil návrh, aby náměstky primátora byli zvoleni:
- Ing. Antonín Kropáček – s kompetencemi: odbor vnějších vztahů a informací, odbor
informatiky, odbor životního prostředí, Moravské divadlo Olomouc, Moravská
filharmonie Olomouc, Divadlo hudby Olomouc, ZOO Olomouc, Knihovna města
Olomouce
- Ing. Miroslav Marek – s kompetencemi: odbor dopravy, odbor ekonomický
Ing. Rozbořil – za klub ČSSD předložil návrh, aby náměstky primátora byli zvoleni:
- Ing. Jiří Kropáč – s kompetencemi: odbor dopravy, odbor ekonomický
- prof. PhDr. František Mezihorák, CSc. - s kompetencemi: odbor evropských projektů,
odbor školství, Hřbitovy města Olomouce, městská památková rezervace, bytová
problematika
- Ing. Jaromír Czmero - s kompetencemi: odbor investic, majetkoprávní odbor
- PhDr. Vlasta Krosesková - s kompetencemi: odbor sociální pomoci, odbor sociálních
služeb a zdravotnictví, odbor interního auditu a kontroly, odbor ochrany
- Hana Kaštilová Tesařová - s kompetencemi: odbor vnějších vztahů a informací,
odbor informatiky, odbor životního prostředí, Moravské divadlo Olomouc, Moravská
filharmonie Olomouc, Divadlo hudby Olomouc, ZOO Olomouc, Knihovna města
Olomouce
Primátor požádal o písemné předložení citovaných návrhů a z tohoto důvodu vyhlásil krátkou
přestávku.
Po přestávce primátor popsal, že o předložených návrzích bude v souladu s jednacím řádem
hlasováno v opačném pořadí než jak byly podány, o každém navrženém kandidátovi zvlášť.
Dále požádal kandidáty, aby se vždy před hlasováním vyjádřili ke své kandidatuře.
Zvolení Hany Kaštilové Tesařové náměstkyní primátora s citovanými kompetencemi:
H. Kaštilová Tesařová – poděkovala za navrženou nominaci a kandidaturu přijala.
Hlasování
22 pro
23 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: návrh na zvolení H. Kaštilové Tesařové náměstkyní primátora nebyl schválen.
Zvolení PhDr. Vlasty Kroseskové náměstkyní primátora s citovanými kompetencemi:
PhDr. Krosesková – souhlasila s předloženým návrhem.
Hlasování
22 pro
23 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
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Závěr: návrh na zvolení PhDr. Vlasty Kroseskové náměstkyní primátora nebyl schválen.
Zvolení Ing. Jaromíra Czmera náměstkem primátora s citovanými kompetencemi:
Ing. Czmero – kandidaturu přijal.
Hlasování
22 pro
23 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: návrh na zvolení Ing. Jaromíra Czmera náměstkem primátora nebyl schválen.
Zvolení prof. PhDr. Františka Mezihoráka náměstkem primátora s citovanými kompetencemi.
prof. Mezihorák – nominaci přijal
Hlasování
22 pro
23 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: návrh na zvolení prof. PhDr. Františka Mezihoráka náměstkem primátora nebyl
schválen.
Zvolení Ing. Jiřího Kropáče náměstkem primátora s citovanými kompetencemi:
Ing. Kropáč – kandidaturu přijal.
Hlasování
22 pro
23 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: návrh na zvolení Ing. Jiřího Kropáče náměstkem primátora nebyl schválen.
Zvolení Ing. Miroslava Marka náměstkem primátora s citovanými kompetencemi:
Ing. Marek – kandidaturu přijal.
Hlasování
21 pro
23 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: návrh na zvolení Ing. Miroslava Marka náměstkem primátora nebyl schválen.
Zvolení Ing. Antonína Kropáčka náměstkem primátora s citovanými kompetencemi:
Ing. Kropáček – nominaci přijal.
Hlasování
22 pro
23 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: návrh na zvolení Ing. Antonína Kropáčka náměstkem primátora nebyl schválen.
Zvolení RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. náměstkem primátora s citovanými kompetencemi:
RNDr. Holpuch – přednesl krátký projev a vyslovil souhlas s kandidaturou.
Hlasování
23 pro
22 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
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Závěr: RNDr. Jan Holpuch byl zvolen náměstkem primátora
Primátor požádal RNDr. Holpucha, aby jako nově zvolený člen rady města zaujal místo za
předsednickým stolem.
Zvolení Mgr. Evy Machové náměstkyní primátora s již citovanými kompetencemi:
Mgr. Machová – krátce se představila a kandidaturu přijala.
Hlasování
23 pro
22 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Mgr. Eva Machová byla zvolena náměstkyní primátora
Primátor požádal Mgr. Machovou, aby zaujala místo za předsednickým stolem.
Zvolení JUDr. Martina Majora náměstkem primátora s již citovanými kompetencemi:
JUDr. Major – vyjádřil souhlas s kandidaturou a krátce zhodnotil svou práci v minulém
volebním období v investičním resortu. Dále se vyjádřil k majetkoprávnímu resortu, který
nově bude vést v tom smyslu, že jako právník bude mít k této práci jistě blízko a vyjádřil
naději, že bude úspěšná.
Hlasování
23 pro
22 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: JUDr. Martin Major byl zvolen náměstkem primátora
Primátor požádal JUDr. Majora, aby se ujal místa za předsednickým stolem.
Zvolení RNDr. Ladislava Šnevajse náměstkem primátora s již citovanými kompetencemi:
RNDr. Šnevajs – se krátce představil, vyjádřil připravenost k výkonu uvedené funkce a
vyjádřil souhlas s kandidaturou.
Hlasování
23 pro
22 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: RNDr. Ladislav Šnevajs byl zvolen náměstkem primátora
Primátor požádal RNDr. Šnevajse, aby se ujal místa za předsednickým stolem.
Zvolení Ing. Ivo Vlacha náměstkem primátora s již citovanými kompetencemi:
Ing. Ivo Vlach – krátce se představil a jmenoval manažerské funkce, ve kterých působil.
Zmínil cíle, kterých by chtěl ve své funkci dosáhnout v resortu ekonomickém a v resortu
dopravy. Uvedl, že hospodaření města je třeba nastavit tak, aby bylo trvale udržitelné, aby
město vytvářelo dostatečný provozní přebytek, aby bylo možno realizovat odvážné investiční
projekty. K oblasti dopravy uvedl, že je třeba posílit zdroje pro drobné akce údržby a investic
do této infrastruktury. Vyjádřil snahu ve svých vystoupeních vždy apelovat, aby si zastupitelé
i úředníci dokázali uvědomit, že jsou závislí na financích, které jsou získávány z daní
odváděných podniky a občany v tomto městě, a vyjádřil nutnost nabízet vždy kvalitní
veřejnou službu. Navrhovanou kandidaturu přijal.
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Hlasování
23 pro
22 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Ing. Ivo Vlach byl zvolen náměstkem primátora
Primátor požádal Ing. Vlacha, aby zaujal místo za předsednickým stolem.
Primátor konstatoval, že po zvolení primátora a jeho náměstků je třeba, aby v souladu se
zákonem o obcích byl zastupitelstvem určen 1. náměstek primátora, který jej bude
zastupovat v případě jeho nepřítomnosti.
Požádal o předložení návrhů a zároveň za koaliční strany předložil návrh, aby 1. náměstkem
primátora byl určen Ing. Ivo Vlach.
Hlasování o určení Ing. Ivo Vlacha 1. náměstkem primátora:
23 pro
22 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Ing. Ivo Vlach byl určen 1. náměstkem primátora.
Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo dále určilo pořadí dalších náměstků pro
zastupování primátora v době jeho nepřítomnosti.
Požádal o předložení návrhů a za koaliční strany navrhl následující pořadí:
RNDr. Ladislav Šnevajs, JUDr. Martin Major, Mgr. Eva Machová, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
Mgr. Michálek – upozornil, že tento návrh nebyl uveden v programu zasedání zastupitelstva.
Primátor uvedl, že tento návrh je nedílnou součástí bodu Volba rady města Olomouce a
nemyslí si, že pořadí zastupování by měl být samostatný bod. Upozornil, že stejným
způsobem bylo pořadí zastupování náměstků primátora určeno i na začátku minulého
volebního období a jde o formální rozhodnutí.
Ing. Rozbořil - vyjádřil názor, že i když se jedná o formální rozhodnutí, tak se o něm hlasuje
a výstupem je usnesení, takže by tento bod měl být uveden v programu zasedání.
Primátor zopakoval, že určení pořadí zastupování je logickou a nedílnou součástí volby rady
města a v případě, že je požadováno zařazení tohoto bodu jako samostatný bod, je třeba
předložit procedurální návrh.
RNDr. Kosatík – konstatoval, že volba náměstků primátora je uvedena v programu a určení
jejich pořadí je jeho běžnou součástí. Uvedl, že tímto způsobem se postupovalo již
opakovaně a nevidí důvod proč někteří kolegové to nyní vidí jinak než před čtyřmi lety.
Ing. Marek – citoval § 3 odst. 3 Jednacího řádu ZMO, dle kterého k projednání jednotlivých
bodů programu, ke kterým má být přijato usnesení, musí být předložen písemný materiál.
Upozornil, že k tomuto bodu nebyl materiál předložen, a bod nebyl ani v návrhu programu
uveden.
Primátor vyzval zastupitele, aby se hlasováním vyjádřili ke skutečnosti, zda určení pořadí
náměstků má být součástí projednávaného bodu programu. Vznesl dotaz na zastupitele,
kteří se odvolávají na jednací řád, zda je dle jejich názoru racionální, aby ZMO o tomto
zastupování nerozhodlo a pak v případě smrti primátora a prvního náměstka město Olomouc
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nebude mít statutárního zástupce. Požádal, aby zastupitelé v zájmu fungování města
Olomouce rozhodli o určení zastupování. V případě, že tato vůle nebude, vyjádřil nutnost o
tomto rozhodnout hlasováním.
RNDr. Kosatík – poznamenal, že věc je irelevantní také v tom, že všech 45 zastupitelů již
odhlasovalo předchozí návrh usnesení na určení 1. náměstka primátora.
Ing. Rozbořil – technická poznámka – vyjádřil se, že není proti zvolení zástupců primátora,
proto navrhl schválit úpravu programu a pokračovat v zasedání, jelikož i určení 1. náměstka
nebylo v souladu s jednacím řádem.
Primátor upozornil, že volba 1. náměstka primátora vyplývá z jednoho ze základních
paragrafů zákona o obcích a každá vyšší právní norma má přednost před jakoukoliv nižší
včetně jednacího řádu. Apeloval na dva faktory - na zdravý rozum a zájmy města Olomouce,
přičemž navrhl aby situace byla vyřešena hlasováním o ochotě hlasovat o pořadí
zastupování primátora jeho náměstky.
JUDr. Major – konstatoval, že si uvědomuje novou atmosféru vzniklou po volbách a
připomenul, že Ing. Rozbořil ve svém úvodním slově konstatoval, že hodlá být konstruktivní
opozicí.
Mgr. Staněk – poznamenal, že je nově zvoleným zastupitelem a i když se na internetu
seznámil s tím, jak probíhají jednání zastupitelstva, nemůže se řídit tím, jak probíhala před
čtyřmi lety, když tu neseděl.
Hlasování o možnosti hlasovat o určení pořadí zastupování primátora jeho náměstky:
29 pro
7 proti
8 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: ZMO schválilo, že proběhne hlasování o určení pořadí zastupování primátora jeho
náměstky.
Primátor zopakoval návrh koalice na pořadí dalších náměstků pro zastupování primátora
v době jeho nepřítomnosti:
RNDr. Ladislav Šnevajs, JUDr. Martin Major, Mgr. Eva Machová, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
Hlasování o předloženém návrhu koalice:
23 pro
14 proti
8 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: pořadí zastupování primátora v době jeho nepřítomnosti bylo určeno takto:
RNDr. Ladislav Šnevajs, JUDr. Martin Major, Mgr. Eva Machová, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
5c) Volba neuvolněných členů rady města
Primátor připomenul, že zastupitelstvo již rozhodlo o skutečnosti, že počet uvolněných členů
zastupitelstva města bude 6, tj. primátor a 5 náměstků, z čehož vyplývá, že neuvolněných
členů zastupitelstva města Olomouce bude 5.
Mgr. Hušek – technická poznámka – upozornil, že v programu uvedený název bodu 5c)
„Volba neuvolněných členů zastupitelstva“ dle jeho názoru není správný, měla by být použita
formulace „Volba neuvolněných členů rady města“
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Primátor – poukázal na skutečnost, že zákon hovoří o uvolňování členů zastupitelstva města
pro výkon funkce uvolněné např. náměstka primátora. Souhlasil, že původně použitá
formulace může být pochopena dvojsmyslně a navrhl, aby byla použita formulace
„neuvolněných členů rady města“.
Ing. Vlach – poznamenal, že celý název bodu 5 zní „Volba členů rady města Olomouce“,
jehož podbod c) zní „neuvolněných členů zastupitelstva“, což mu připadá jako jasná
formulace.
Primátor požádal o osobní konzultaci JUDr. Daubnerovou. Po této konzultaci primátor navrhl
úpravu v textu názvu bodu programu: část c) přeformulovat – nově: “c) neuvolněných členů
rady města Olomouce“
Hlasování o úpravě textu názvu bodu dle návrhu primátora:
44 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: byl schválen nový název bodu 5c) „neuvolněných členů rady města Olomouce“.
Primátor požádal o předložení návrhů na personální obsazení dalších členů rady města
Olomouce a zároveň předložil návrh za koalici stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, aby dalšími
členy rady města Olomouce byli zvoleni RNDr. Ivan Kosatík (ODS), RNDr. Aleš Jakubec,
Ph.D. (TOP 09), PhDr. Marcela Hanáková (ODS), Ing. Jan Dostál (KDU-ČSL) a Ing. Karel
Šimša (TOP 09).
Mgr. Michálek – předložil návrh za klub KSČM, aby dalšími členy rady města Olomouce byli
zvoleni PaedDr. Miroslav Skácel a Mgr. Petr Michálek.
Ing. Rozbořil – předložil návrh za klub ČSSD, aby dalšími členy rady města Olomouce byli
zvoleni Mgr. Svatopluk Ščudlík, Mgr. Václav Hušek, MUDr. Michael Fischer, Mgr. Yvona
Kubjátová a doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA.
Primátor konstatoval, že hlasování proběhne o každém navrženém kandidátovi zvlášť a
v opačném pořadí, než byli podány návrhy. Současné požádal jednotlivé kandidáty, aby se
ke své kandidatuře před volbou vyjádřili.
Zvolení doc. MUDr. Jaroslava Vomáčky, Ph.D., MBA neuvolněným členem Rady města
Olomouce:
doc. Vomáčka – souhlasil s kandidaturou
Hlasování
21 pro
20 proti
2 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA nebyl zvolen neuvolněným členem Rady
města Olomouce.
Zvolení Mgr. Yvony Kubjátové neuvolněnou členkou Rady města Olomouce:
Mgr. Kubjátová – kandidaturu přijala
Hlasování
22 pro
21 proti
2 zdržel se hlasování
2 nehlasoval
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Závěr: Mgr. Yvona Kubjátová nebyla zvolena neuvolněnou členkou Rady města Olomouce.
Zvolení MUDr. Michaela Fischera neuvolněným členem rady města Olomouce:
MUDr. Fischer – nominaci přijal
Hlasování
22 pro
23 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: MUDr. Michael Fischer nebyl zvolen neuvolněným členem Rady města Olomouce.
Zvolení Mgr. Václava Huška neuvolněným členem rady města Olomouce:
Mgr. Hušek – nominaci přijal
Hlasování
22 pro
23 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Mgr. Václav Hušek nebyl zvolen neuvolněným členem Rady města Olomouce.
Zvolení Mgr. Svatopluka Ščudlíka neuvolněným členem rady města Olomouce:
Mgr. Ščudlík – kandidaturu přijal
Hlasování
21 pro
23 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Mgr. Svatopluk Ščudlík nebyl zvolen neuvolněným členem Rady města Olomouce.
Zvolení Mgr. Petra Michálka neuvolněným členem rady města Olomouce:
Mgr. Michálek – kandidaturu přijal
Hlasování
22 pro
23 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Mgr. Petr Michálek nebyl zvolen neuvolněným členem Rady města Olomouce.
Zvolení PaedDr. Miroslava Skácela neuvolněným členem rady města Olomouce:
PaedDr. Skácel – kandidaturu přijal
Hlasování
22 pro
23 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: PaedDr. Miroslav Skácel nebyl zvolen neuvolněným členem Rady města Olomouce.
Zvolení Ing. Karla Šimši neuvolněným členem rady města Olomouce:
Ing. Šimša – kandidaturu přijal
Hlasování
23 pro
22 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Ing. Karel Šimša byl zvolen neuvolněným členem Rady města Olomouce.
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Primátor požádal Ing. Šimšu, aby zaujal místo za předsednickým stolem.
Zvolení Ing. Jana Dostála neuvolněným členem rady města Olomouce:
Ing. Dostál – kandidaturu přijal
Hlasování
21 pro
20 proti
2 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Ing. Jan Dostál byl zvolen neuvolněným členem Rady města Olomouce.
Primátor požádal Ing. Dostála, aby zaujal místo za předsednickým stolem.
Zvolení PhDr. Marcely Hanákové neuvolněnou členkou rady města Olomouce:
PhDr. Hanáková –kandidaturu přijala a krátce se představila
Hlasování
23 pro
22 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: PhDr. Marcela Hanáková byla zvolena neuvolněnou členkou Rady města Olomouce
Primátor požádal PhDr. Hanákovou, aby zaujala místo za předsednickým stolem.
Zvolení RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. neuvolněným členem rady města Olomouce:
RNDr. Jakubec – krátce se představil a kandidaturu přijal
Hlasování
23 pro
22 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. byl zvolen neuvolněným členem Rady města Olomouce
Primátor požádal RNDr. Jakubce, aby zaujal místo za předsednickým stolem.
Zvolení RNDr. Ivana Kosatíka neuvolněným členem rady města Olomouce:
RNDr. Kosatík – krátce shrnul své působení v orgánech města a kandidaturu přijal.
Hlasování
23 pro
22 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: RNDr. Ivan Kosatík byl zvolen neuvolněným členem Rady města Olomouce
Primátor požádal RNDr. Kosatíka, aby zaujal místo za předsednickým stolem
Primátor shrnul, že byla zvolena kompletní Rada města Olomouce, která bude řídit v tomto
volebním období město Olomouc a nově zvoleným členům RMO poblahopřál ke zvolení.
Konstatoval, že výsledky hlasování budou zapracovány do usnesení k bodu 5 Volba členů
Rady města Olomouce; k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5.
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Zastupitelstvo města Olomouce
1. zvolilo
v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dnem 10.11.2010
a) primátora města Olomouce
Martina Novotného (ODS)
s kompetencemi: odbor kancelář primátora, odbor koncepce a rozvoje, Městská
policie Olomouc, zastupování statutárního města Olomouce navenek
b) náměstky primátora města Olomouce:
Ing. Ivo Vlacha (TOP 09)
s kompetencemi: odbor ekonomický, odbor dopravy
RNDr. Ladislava Šnevajse (KDU-ČSL)
s kompetencemi: odbor evropských projektů, odbor školství, Hřbitovy města
Olomouce, městská památková rezervace, bytová problematika
JUDr. Martina Majora (ODS)
s kompetencemi: odbor investic, odbor majetkoprávní

Mgr. Evu Machovou (TOP 09)
s kompetencemi: odbor sociální pomoci, odbor sociálních služeb a zdravotnictví,
odbor interního auditu a kontroly, odbor ochrany
RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. (ODS)
s kompetencemi: odbor vnějších vztahů a informací, odbor informatiky, odbor
životního prostředí, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc,
Divadlo hudby Olomouc, Zoologická zahrada Olomouc, Knihovna města Olomouce
2. určilo
v souladu s ust. § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zastupování primátora takto:
a) Ing. Ivo Vlach, 1. náměstek primátora
b) pořadí zastupování dalšími náměstky: RNDr. Ladislav Šnevajs, JUDr. Martin
Major, Mgr. Eva Machová a RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
3. zvolilo
v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dnem 10.11.2010 neuvolněnými členy Rady města Olomouce:
RNDr. Ivana Kosatíka (ODS)
RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. (TOP 09)
PhDr. Marcelu Hanákovou (ODS)
Ing. Jana Dostála (KDU-ČSL)
Ing. Karla Šimšu (TOP 09)
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Bod 6 programu:
Pověření k oddávání
Předsedající konstatoval, že byly osloveny jednotlivé kluby zastupitelů, aby delegovaly své
členy z řad zastupitelů pro výkon funkce oddávajících tak, aby od 20.11.2010 mohly probíhal
řádně v souladu se zákonem svatební obřady, které realizuje MMOl. Uvedl, že písemný
návrh personálního obsazení oddávajících byl předán u prezence a citoval návrh usnesení,
včetně navrženého seznamu oddávajících, o kterém bude rozhodnuto hlasováním.
Požádal určené zastupitele, aby se v blízké době vyjádřili příslušnému oddělení magistrátu,
zda chtějí oddávat pravidelně v rámci služeb oddávajících, nebo zda žádají o pověření pouze
k občasným svatebním obřadům.
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o citovaném návrhu usnesení:
43 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
2 nehlasoval
Závěr: předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 6.

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. pověřuje
v souladu s ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
přijímáním prohlášení o uzavření manželství tyto členy Zastupitelstva města
Olomouce:
Mgr. Barbora Králíková; Jaroslav Krátký; Bc. Jiří Martinák; Ing. Vladimír Pokorný;
PhDr. Marcela Hanáková; RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.; Martin Novotný; Ing. Ivo Vlach;
Mgr. Eva Machová; RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.; Ing. Karel Šimša; Hana Kaštilová
Tesařová; prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., dr. h. c.; Mgr. Yvona Kubjátová;
Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.; PhDr. Eva Baslerová; PhDr. Vlasta Krosesková; Mgr.
Petr Michálek
Primátor navrhl před projednáním dalšího bodu krátkou přestávku.
Ing. Rozbořil požádal o 15minutovou přestávku s ohledem na skutečnost, že následující
materiál byl předložen „na stůl“.
Primátor souhlasil s jeho návrhem; byla vyhlášena přestávka.

Bod 7 programu:
Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Olomouce a odměňování za
funkce členů výborů zastupitelstva a komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva
Primátor – uvedl bod, zmínil, že cílem je stanovit výši odměn za funkce neuvolněných členů
zastupitelstva. Konstatoval, že vlastní návrh je obsažen v tabulce, která je označena jako
příloha č. 1. Krátce okomentoval tuto tabulku a upozornil, že návrh vychází ze stávajícího
stavu, který platil v minulém volebním období, s výjimkou odměn pro členy odborných komisí
RMO a členů komisí městských částí. Toto navýšení je navrhováno především z důvodu, že
je přikládán velký význam na práci členů komisí rady a KMČ, které jsou důležitým poradním

18

orgánem rady města. Upozornil, že většina částek je navrhována pod zákonnými limity, a to
zejména s ohledem na stav rozpočtu města Olomouce.
Mgr. Hušek – přednesl návrh klubu zastupitelů ČSSD, zachovat výši odměn ve všech
funkcích na úrovni minulého volebního období s výjimkou odměňování členů komisí
městských částí. V případě KMČ souhlasil s navrhovaným navýšením. Vysvětlil, že tento
návrh zohledňuje ekonomickou situaci města a předvolební sliby sociální demokracie a
vychází z toho, jak si váží práce KMČ.
Primátor uvedl, že prakticky by tento návrh znamenal, že u člena odborné komise, např.
majetkoprávní, nebo životního prostředí a dalších by částka činila 250 Kč.
Konstatoval, že původní koaliční návrh byl veden logikou sjednotit odměňování v komisích
RMO na stejný základ. Doporučil hlasovat pro návrh v původní podobě.
Uvedl, že je třeba nejprve hlasovat o protinávrhu předneseném Mgr. Huškem.
Mgr. Staněk – technická poznámka – upozornil, že na promítacím plátně bylo uvedeno
hlasování o odměně pro členy KMČ, o čemž se hlasovat nemělo.
Primátor – souhlasil, že změna se týká odměn pro členy odborných komisí, promítaný text
byl upraven.
Hlasování o protinávrhu klubu zastupitelů ČSSD zachovat výši odměn ve všech funkcích na
úrovni minulého volebního období s výjimkou odměňování členů komisí městských částí:
22 pro
13 proti
10 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Protinávrh klubu ČSSD nebyl schválen.
Primátor pro úplnost navrhl doplnění textu předloženého návrhu usnesení v bodu 2 „včetně
přílohy č. 1“
Ing. Rozbořil – vysvětlil, že návrh byl předložen zejména z důvodu, že v odborných komisích
jsou ve velké míře členy komisí i zastupitelé, čímž jsou jejich odměny zdvojeny. Dále vyjádřil
názor, že práce komisí městských částí je podhodnocena; uvedl, že tuto práci dělají občané
ve svém volném čase a přestává být o ni zájem.
RNDr. Holpuch – konstatoval, že nyní teprve pochopil logiku návrhu. Souhlasil, že práce
v KMČ je záslužná a trvale podhodnocená. Vysvětlil důvody návrhu na navýšení odměny
pro odborné komise tak, že jejím navýšením dojde ke srovnání odměn komisí a výborů
zastupitelstva. Poznamenal, že tyto výbory se skládají téměř ze 100 % ze členů ZMO.
Shrnul, že snahou bylo určité vyvážení a elementární spravedlnost.
Primátor konstatoval, že nyní budou zastupitelé hlasovat o schválení tabulky v příloze č. 1
v předloženém znění a doplněném návrhu usnesení.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení, doplněném dle návrhu primátora:
25 pro
11 proti
9 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod
7.
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Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. stanovuje
poskytování odměn a výši paušální částky dle důvodové zprávy, vč. přílohy č. 1
Bod 8 programu:
Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru ZMO, stanovení počtu členů, volba
předsedů a členů
Primátor - uvedl bod.
Za koaliční strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL navrhl, aby oba výbory byly sedmičlenné a
přednesl návrh na personální složení výborů, které obdržel od jednotlivých klubů zastupitelů:
Kontrolní výbor:
za ODS – MUDr. Ivo Mareš, MBA; Jan Gottwald
za TOP 09 – doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.
za KDU-ČSL – Mgr. Jana Hanáková
za ČSSD – Hana Kaštilová Tesařová (návrh na předsedkyni); Filip Žáček
za KSČM – PaedDr. Miroslav Skácel
Finanční výbor:
za ODS – Bc. Jiří Martinák (návrh na předsedu); Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
za TOP 09 - Ing. Petr Navrátil
za KDU-ČSL – Mgr. Pavel Kvapil
za ČSSD – Ing. Jiří Kropáč (návrh na předsedu); Bc. Miroslav Petřík
za KSČM – Mgr. Petr Michálek
Primátor navrhl postupovat tak, že nejprve by byl určen počet členů výborů, poté by se
hlasovalo o zvolení předsedů výborů a poté navrhl en bloc schválit zbývající členy výborů.
RSDr. Černý – úvodem zmínil vystoupení prof. Mezihoráka, ve kterém se pokusil o nastolení
určité kolegiality. Poznamenal, že nepředpokládal, že by se během zasedání zastupitelstva
při obsazování pozic primátora nebo jeho náměstků měnila koaliční dohoda, ale upozornil,
že častokrát hlasování dopadlo 23 ku 22 hlasy. Předeslal, že jednání zastupitelstva při
takovém poměru hlasů by mohlo být leckdy zajímavé, vezme-li se v úvahu, že pro nemoc, či
pracovní povinnosti nemusí být vždy všichni zastupitelé přítomni. Uvedl, že každý přicházel
na jednání zastupitelstva s jistou představou o politické kultuře, přičemž konstatoval, že
hejtman, primátor i další řečníci ve svých vystoupeních naznačovali, že v průběhu minulých
let v Olomouci panovala určitá nadstandardní politická kultura. Požádal, aby si zastupitelé
koalice alespoň na chvíli řekli, že model 23 na 22 je sice použitelný, ale nemusí být snadno
dodržovatelný po celé 4 roky. Doporučil zvážit, zda bude zastupitelstvo jednat na bázi
politické kultury a zdravého rozumu a nebo pokračovat ve stejném schématu jako dosud.
Konstatoval, že dle zákona je kontrolní i finanční výbor zřizován na základě vykonávání
určité kontroly vůči těm, kteří nesou zodpovědnost a rozhodují o významných a důležitých
věcech. Doporučil, aby došlo k dohodě, která by neublížila koalici, ale v budoucnu ji možná i
pomohla. Navrhl, aby v případě sedmičlenného výboru koalice přepustila jedno místo
opozici, a nebo se navýšil počet členů v obou výborech na 9 a tato dvě místa byla dána
opozici. Konstatoval, že v případě poměru sil 5 ku 4 resp. 4 ku 3 ve prospěch opozice
v těchto výborech nedojde k ničemu výjimečnému, zároveň upozornil, že stejně všechny
návrhy výborů musí přijít do zastupitelstva a to rozhodne poměrem sil, který je již známý.
Poznamenal také, že tento návrh nelze spojovat s jmenováním předsedů, jelikož i v těchto
výborech se o čemkoliv hlasuje a „pro“ musí být většina. Závěrem se přimluvil za to, aby byl
dán průchod politické kultuře, aby zastupitelé dokázali, že smysl pro rozum a konstruktivnost
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při jednáních nelze očekávat pouze od opozice, ale bylo by dobré, kdyby se konstruktivně
chovala i koalice. Vyjádřil názor, že by to přispělo k dobrému duchu dalších jednání
zastupitelstva.
Primátor konstatoval, že v předchozím vystoupení zazněl určitý variantní návrh. Předeslal, že
v případě schválení vyššího počtu členů výborů by musel následovat návrh na nominaci
dalších členů výboru. Uvedl, že návrh počtu členů výborů zůstává v případě koaličních stran
v předloženém znění, tj. 7 členů s tím, že důraz na kontrolní činnost by koalice chtěla projevit
podpořením kandidatury na předsedkyni kontrolního výboru kandidátky za ČSSD. Doplnil, že
koaliční strany vycházejí ze systému, který nejvíce respektuje zastoupení z hlediska počtu
získaných mandátů. Uvedl, že zodpovědnost zastupitelů z hlediska kontrolní činnosti je
nepochybně nedělitelná bez ohledu na to, zda se jedná o členy koaličních nebo opozičních
stran.
RSDr. Černý – navrhl, aby počet členů obou výborů byl zvýšen na 9.
Hlasování o návrhu RSDr. Černého, aby oba výbory byly devítičlenné:
21 pro
23 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
MUDr. Fischer – požádal o úpravu výsledku hlasování, chtěl hlasovat pro.
Primátor konstatoval, že výsledek hlasování bude upraven.
Upravené hlasování o návrhu RSDr. Černého, aby oba výbory byly devítičlenné:
22 pro
22 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Návrh na navýšení počtu členů výborů ZMO na 9 nebyl schválen.
Hlasování o návrhu koaličních stran o stanovení počtu členů kontrolního a finančního výboru
na 7:
28 pro
10 proti
7 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Návrh, aby počet členů finančního a kontrolního výboru byl 7 byl schválen.
Dle předchozího návrhu bylo přistoupeno k hlasování o personálním obsazení kontrolního
výboru, nejprve se hlasovalo o zvolení předsedy kontrolního výboru.
Hlasování o zvolení Hany Kaštilové Tesařové předsedkyní kontrolního výboru:
45 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Hana Kaštilová Tesařová byla zvolena předsedkyní kontrolního výboru.
Hlasování o zvolení dalších členů kontrolního výboru en bloc, kterými byli navrženi:
za ODS – MUDr. Ivo Mareš, MBA; Jan Gottwald
za TOP 09 – doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.
za KDU-ČSL – Mgr. Jana Hanáková
za ČSSD – Filip Žáček
za KSČM – PaedDr. Miroslav Skácel:
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39 pro
1 proti
5 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh byl schválen.
Primátor doplnil, že tajemníkem kontrolního výboru byl stanoven vedoucí odboru interního
auditu a kontroly.
Předsedající konstatoval, že obdržel dva návrhy na zvolení předsedy finančního výboru:
1. návrh koaličních stran - zvolení Bc. Jiřího Martináka
2. návrh ČSSD – zvolení Ing. Jiřího Kropáče
Hlasování o návrhu zvolit předsedou finančního výboru Ing. Jiřího Kropáče:
22 pro
22 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Ing. Jiří Kropáč nebyl zvolen předsedou finančního výboru ZMO.
Hlasování o návrhu zvolit předsedou finančního výboru Bc. Jiřího Martináka:
24 pro
15 proti
6 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Bc. Martinák byl zvolen předsedou finančního výboru.
Hlasování o zvolení dalších členů finančního výboru en bloc, kterými byli navrženi:
za ODS – Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
za TOP 09 - Ing. Petr Navrátil
za KDU-ČSL – Mgr. Pavel Kvapil
za ČSSD – Ing. Jiří Kropáč; Bc. Miroslav Petřík
za KSČM – Mgr. Petr Michálek:
36 pro
0 proti
8 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh byl schválen.
Předsedající doplnil, že tajemníkem finančního výboru byl určen vedoucí ekonomického
odboru.
Primátor zrekapituloval, že v předchozích hlasováních zastupitelstvo stanovilo počet členů
finančního a kontrolního výboru na 7; zvolilo předsedy a členy obou výborů a určilo tajemníky
obou výborů. Citoval předložený návrh usnesení a navrhl o tomto návrhu usnesení hlasovat:
Hlasování o předloženém návrhu usnesení k bodu 8 programu:
43 pro
0 proti
2 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 8.
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Zastupitelstvo města Olomouce
1. zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor Zastupitelstva města Olomouce s celkovým počtem
členů 7
2. zvolilo
- předsedkyní kontrolního výboru Zastupitelstva města Olomouce Hanu Kaštilovou
Tesařovou
- členy kontrolního výboru MUDr. Ivo Mareše, MBA; Jana Gottwalda; doc. JUDr.
Ludmilu Lochmanovou, Ph.D.; Mgr. Janu Hanákovou; Filipa Žáčka a PaedDr.
Miroslava Skácela
- předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Olomouce Bc. Jiřího Martináka
- členy finančního výboru Ing. Pavla Jelínka, Ph.D.; Ing. Petra Navrátila; Mgr. Pavla
Kvapila; Ing. Jiřího Kropáče; Bc. Miroslava Petříka, MBA a Mgr. Petra Michálka
a určilo tajemníky obou výborů dle důvodové zprávy
Bod 9 programu:
Různé
Primátor požádal jménem organizačního oddělení o kontakty na předsedy a členy klubů
zastupitelů z důvodu zajištění rozesílání podkladových materiálů, případně dalších
organizačních záležitostí.
Konstatoval, že předpokládaný termín dalšího zasedání ZMO zatím nebyl stanoven, jelikož
se napřed musí sejít nová rada města a stanovit určitý časový harmonogram, jelikož je nutné
projednat a připravit návrh rozpočtu města na rok 2011.
Naznačil, že zasedání zastupitelstva by se mělo tedy konat těsně před vánočními svátky –
v týdnu od 20.12.2010 a zastupitelé budou o přesném termínu včas informováni.
Ing. Rozbořil – konstatoval, že dnešním dnem odchází ČSSD definitivně do opozice. Popřál
nově zvolené radě města pevné nervy, maximální naplnění volebních slibů a hodně štěstí.
Bc. Martinák – k technické stránce předkládání materiálů do ZMO navrhl, aby v případě
předkládání návrhu na určitou změnu nebo úpravu, materiály obsahovaly také původní stav,
aby bylo zřejmé, v čem úprava spočívá.
Dále navrhl, aby tabulka se jmény zastupitelů, která se objevuje na plátně při hlasování byla
sestavena na základě určitého logického systému např. podle klubů zastupitelů, nebo
abecedy.
Mgr. Michálek – jménem klubu KSČM popřál všem zvoleným funkcionářům, tj. členům rady a
členům výborů mnoho zdaru v jejich práci a mnoho úspěchů při práci pro město.
Primátor pozval zastupitele ke společné vzpomínce a položení věnců a kytic k pomníku
bojovníkům za svobodu a demokracii na tř. 17.listopadu v Olomouci u příležitosti státního
svátku České republiky Dne boje za svobodu a demokracii, které se uskuteční ve středu 17.
listopadu 2010 v 11 hodin před Právnickou fakultou.
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Bod 10 programu:
Závěr
Primátor poděkoval přítomným za účast a ustavující zasedání zastupitelstva v 13:30 hodin
ukončil.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Ing. Karel Šimša v. r.
ověřovatel

Jan Gottwald v. r.
ověřovatel

Gabriela Sedláková v. r.
zapisovatelka
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