28.

ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

MĚSTA OLOMOUCE

KONANÉ DNE 16. SRPNA 2010
V BUDOVĚ MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE, 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 PŘÍSP. ORGANIZACÍ MĚSTA A AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
4. ZÁSTUPCI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
5. VEŘEJNOST, HOSTÉ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Olomouce byl vyhotoven dne 23.08.2010
........................................................................................................................................
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Zahájení
Dvacáté osmé zasedání zastupitelstva města Olomouce, konané 16. srpna 2010 zahájil
v 9.00 hodin primátor města Martin Novotný; toto zasedání dále řídil.
Zasedání bylo svoláno do velkého zasedacího sálu, budovy magistrátu města Olomouce
v Hynaisově ulici.
Bylo přistoupeno k zahájení jednání, konstatováním, že dle prezenčních listin bylo v úvodu
přítomno 27 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina.
Bylo provedeno zkušební hlasování, kterým byla prověřena funkčnost hlasovacího zařízení;
hlasováním byl zjištěn aktuální počet zastupitelů v sále – 27. V průběhu jednání se počet
přítomných měnil; bylo přítomno max. 28 členů zastupitelstva.
Z 28. zasedání zastupitelstva se omluvili: Mgr. Marta Vláčilová, Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.,
MUDr. Michael Fischer, prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Ing. Martin Tesařík, Mgr.
Jana Nováková, doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., Mgr. Yvona Kubjátová, RNDr.
Ladislav Šnevajs, RNDr. Ivan Kosatík, PaedDr. Jaroslava Cardová, Ing. Antonín Kropáček.
Nepřítomni: Ing. Edita Hrstková, Ing. Oldřich Šputa, Ing. Jan Dostál, MVDr. Petr Procházka.
Primátor uvedl, že k zápisu z 27. zasedání zastupitelstva, které se konalo 22. června 2010
nebyla podána námitka a v souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem zastupitelstva
je tento zápis pokládán za schválený.
Na zasedání bylo využíváno elektronické hlasovací zařízení.
V souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu určeni
Jan Gottwald a PhDr. Eva Baslerová. Zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková.
Dále pokračovalo jednání schválením programu:
SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
Předsedající konstatoval, že zastupitelé v souladu s jednacím řádem obdrželi podkladové
materiály s návrhem programu.
„Na stůl“ byl rozdán nový bod „Rozpočtové změny r. 2010“ a současně bylo navrženo jeho
zařazení do programu jednání
Rekapitulace návrhu programu:
1. Zahájení, schválení programu
2. Návrh OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení
3. Rozpočtové změny r. 2010
4. Různé
5. Závěr
Hlasování o programu:
27 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen.
Na 28. zasedání zastupitelstva se do diskuse z řad občanů nikdo nepřihlásil.
Primátor v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nechal odsouhlasit možnost vystoupení
konzultantů k projednávaným bodům programu - en bloc :
k bodu Návrh OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení – JUDr. Dokoupilová, Mgr. Pospíšilová
k bodu Rozpočtové změny r. 2010 – pí Látalová
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Hlasování o konzultantech:
28 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: vystoupení konzultantů bylo schváleno
Dle schváleného programu následovalo projednání jednotlivých bodů:

Bod 2 programu:
Návrh OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení
Bc. Martinák – vysvětlil důvody předložení návrhu na schválení OZV v tom smyslu, že díky
úpravě legislativy mají nyní obce možnost schvalovat a zpoplatňovat výherní hrací terminály,
když v minulosti vybíraly poplatky pouze za výherní hrací přístroje. Uvedl, že v současné
době řada provozovatelů přechází spíše na provozování výherních hracích terminálů a
město zaznamenalo snížení vybrané částky za poplatky za VHP. Uvedl proto nutnost
reagovat na novelu zákona a schválit vyhlášku, která městu umožní výběr poplatku rozšířit o
výběr i za výherní hrací terminály. Upozornil na určitou nejasnost při výkladů uvedené novely
zákona, kde by mohlo být rozporováno v jakém rozsahu mohou obce poplatky vybírat.
K tomu uvedl, že město se bude opírat o metodické sdělení, které zaslalo Ministerstvo
financí ČR, ve kterém se uvádí, že obce mohou zpoplatňovat oba typy výherních hracích
zařízení.
V té souvislosti uvedl, že toto metodické sdělení bylo ministerstvem financí zasláno až po
vypracování materiálu pro zastupitele, proto navrhl upravit přílohu předloženého materiálu, tj.
některé části vyhlášky tak, aby byla zcela v souladu s metodickým sdělení a novelou zákona.
Jako první upozornil na článek 3 týkající se vzniku a zániku poplatkové povinnosti a vysvětlil
důvody úpravy. Článek 3, odst. 1 a 2 navrhl upravit takto – nový text:
„1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje do
provozu nebo dnem povolení jiného technického herního zařízení povoleného
Ministerstvem financí do provozu.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu povoleného výherního hracího
přístroje nebo dnem skončení platnosti povolení jiného technického herního zařízení
povoleného Ministerstvem financí.“
Dále byl upraven článek 4, odst. 1 – nový text:
„1) Ohlašovací povinnost je splněna podáním žádosti o povolení k provozování výherního
hracího přístroje. V případě, kdy povolení k provozování výherního hracího přístroje vydává
Ministerstvo financí, nebo v případě, kdy Ministerstvo financí vydává povolení jiného
technického herního zařízení, je poplatník povinen ohlásit písemně den povolení uvedení
výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení, povoleného
Ministerstvem financí do provozu, a to ve lhůtě 8 dnů.od uvedení do provozu. Stejným
způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti nebo skončení
platnosti povolení.“
Dále byl upraven článek 6 – nový text:
„Poplatník je povinen ve lhůtě do 8 dnů od účinnosti této vyhlášky ohlásit správci poplatku
provozování výherního hracího přístroje nebo povolení jiného technického herního zařízení
povoleného Ministerstvem financí před účinností této obecně závazné vyhlášky.“
Bc. Martinák informoval, že novela zákona dále umožňuje obcím určitou regulaci výherních
přístrojů, a předeslal, že toto bude obsahem další vyhlášky, která bude v nejbližší době
předložena radě města a poté i zastupitelstvu ke schválení. Upřesnil, že uvedená vyhláška
by řešila zmrazení počtu výherních hracích přístrojů na území města.
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Primátor zahájil diskusi:
PaedDr. Kania - uvedl osobní negativní pohled na záležitost hracích automatů a přivítal
možnost ovlivnit jejich omezení nebo využít možnosti získat více finančních prostředků
z jejich činnosti, které by mohly být použity na prospěšnější záležitosti. Uvedl, že novou OZV
podpoří.
Primátor uvedl, že v tomto bodě se jistě všichni zastupitelé shodnou. Konstatoval, že nová
legislativa není dokonalá a existují určité spory o významy vět, ovšem je nutné reagovat
hned, aby město nepřicházelo o možnost získání těchto prostředků z poplatků, které
v minulosti nemělo možnost vybírat, jelikož to bylo v kompetenci ministerstva financí. Vyjádřil
naději, že by se v dohledné době mohl objevit jednoznačný, kvalitní zákon, který jasně určí
podmínky existence VHP a VHT a konstatoval, že navrhovaná OZV bude muset být nejspíš
v této souvislosti ještě pozměněna.
Mgr. Pavel Kvapil – obrátil pozornost na článek 5 vyhlášky, který řeší splatnost poplatku.
Uvedl, že je navrhována splatnost poplatku na poslední den v příslušném období a vznesl
dotaz, zda z toho pro město neplyne určité nebezpečí, že nebude schopno poplatek vybrat.
Navrhoval stanovit splatnost poplatku na první den zpoplatněného období.
Bc. Martinák – vysvětlil, že poplatník platí za provozovaný hrací přístroj, tedy až poté, co jej
v tom určitém období provozoval, poplatek nemůže být stanoven za něco, co ještě
nenastalo. Konstatoval, že je navrhováno platit zpětně stejně jako u všech ostatních
poplatků, kde tento způsob funguje bez problémů.
Bc. Martinák – zrekapituloval a ještě jednou citoval navrhované změny vyhlášky.
Primátor v této souvislosti navrhl upravit předložený návrh usnesení doplněním slova
„upraveného“ do textu bodu 1 usnesení.
Jiný pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
28 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 1.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně upraveného návrhu vyhlášky
2. vydává
OZV č.6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení

Bod 3 programu:
Rozpočtové změny r. 2010
Bc. Martinák – uvedl bod a navrhl schválit předložené transfery.
Materiál byl projednán bez diskuse.
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán.
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
26 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
2 nehlasoval
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato
usnesení bod 2.
Zastupitelstvo města Olomouce
1. schvaluje
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy

Bod 3 programu:
Různé
RNDr. Holpuch – upozornil, že členům zastupitelstva byla „na stůl“ rozdána pozvánka na
slavnostní koncert, který se bude konat v pátek 10. září 2010 u příležitosti 10. výročí zápisu
Sloupu Nejsvětější Trojice na seznam UNESCO. Seznámil zastupitele s programem
koncertu, který bude doprovázen ohňostrojem. Požádal přítomné zastupitele, aby do 8. září
potvrdili svoji účast na této akci.
Uvedl, že v sobotu 11. září budou pokračovat Dny evropského dědictví např. tím, že budou
přístupné památky, které v průběhu roku není možnost navštívit, např. reprezentační
místnosti budovy radnice. Informoval, že v soboru 11.09.2010 se také uskuteční letecký den.
Mgr. Michálek – připomenul, že v souvislosti s povodněmi v severních Čechách byla
prostřednictvím TSMO, a.s. zaslána pomoc v podobě zapůjčení kontejnerového vozidla a
poskytnutí finanční hotovosti ve výši 50 tis. Kč. Poznamenal, že tato částka mu připadá nízká
a navrhl zaslat další finanční pomoc.
Dále připomenul komáří kalamitu v okolí Olomouce, zvláště v okolí Černovíra. Uvedl, že
v současné době je opět avizováno navýšení počtu komárů, proto navrhl udělat další
opatření pro likvidaci tohoto hmyzu.
Mgr. Ščudlík – uvedl, že situace byla odbornými pracovníky zatím vyhodnocena tak, že
nebylo přistoupeno k plošným postřikům. Zároveň přislíbil, že znovu pověří vedoucího
odboru životního prostředí, aby prověřil současný stav a v případě potřeby přislíbil do 14 dnů
poskytnout finanční prostředky na zajištění postřiků. Doplnil, že repelenty, které byly
zakoupeny pro případ zvýšeného výskytu hmyzu byly zaslány na pomoc Libereckému kraji.
Primátor – uvedl, že oběma záležitostmi se bude v odpoledních hodinách zabývat rada
města na své schůzi.
Mgr. Pavel Kvapil – připomenul vyplavení objektů ve Slavoníně a požádal o stanovisko, jaká
opatření rada města připravuje.
Bc. Martinák – uvedl, že již dříve byl zřízen speciální účet pro tyto případy, který byl naplněn
prostředky povodňového fondu oprav bydlení. Požádal Mgr. Ščudlíka o podrobnější
informace a uvedl, že stanovení výše příspěvků a komu budou poskytnuty bude obsahem
jednání rady města.
Mgr. Ščudlík – krátce připomenul, že byly kromě Slavonína vyplaveny také městské části
Hejčín, Řepčín, Topolany nebo Droždín. Uvedl, že se jednalo o přívalové deště ve
výjimečném rozsahu 100 l/m2. Popsal situaci v nejvíce postižené části Slavonín a uvedl
souvislost vzniklých problémů s nevhodností řešení zatrubnění místního toku Nemilanky.
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Informoval, že na následném jednání rady města je předkládán návrh na vybudování
menších poldrů, které by měly částečně zabránit vpuštění vody do oblasti.
Mgr. Major – doplnil jeho vystoupení o informaci, že po projednání všech dotčených resortů
magistrátu města bylo na jednání za účasti vedení Povodí Moravy dohodnuto, že ještě
v letošním roce v období vegetačního klidu budou pročištěny břehy Nemilanky, které nejsou
zatrubněné a které jsou ve správě Povodí Moravy. Dále bude pročištěna zatrubněná část
Nemilanky vedoucí od autoservisu Prokš ke slavonínské základní škole prostřednictvím
Moravské vodárenské, a.s. Uvedl, že následky záplavy ve Slavoníně byly vyčísleny cca na 1
mil. Kč. Odklízení následků přívalového deště probíhá prostřednictvím TSMO, a.s.
Primátor – připomenul, že příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 14. září 2010
v obvyklém čase v 9:00 hodin.

Bod 4 programu:
Závěr
Primátor poděkoval přítomným za účast, popřál pěkný den a 28. zasedání zastupitelstva
v 10:00 hodin ukončil.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

PhDr. Eva Baslerová v. r.
ověřovatelka

Jan Gottwald v. r.
ověřovatel

Gabriela Sedláková v. r.
zapisovatelka
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