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18. ZASEDÁNÍ    ZASTUPITELSTVA    M ĚSTA   OLOMOUCE 
 
 KONANÉ   DNE  30. ČERVNA 2009  
 
      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 1.7.2009 
........................................................................................................................................ 
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Zahájení  
Osmnácté zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konané 30. června 2009 zahájil 
v 15.00 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 36 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina. Bylo provedeno 
zkušební hlasování, kterým byla prověřena funkčnost hlasovacího zařízení; 
hlasováním byl zjištěn aktuální počet zastupitelů v sále – 34. V průběhu jednání se 
počet přítomných měnil; bylo přítomno max.  36 členů zastupitelstva. 
 
Z 18. zasedání zastupitelstva se omluvili: Ing. Kropáček, Mgr. Kubjátová, Mgr. 
Nováková, MUDr. Hejtmánek, Mgr. Králíková, Ing. Tesařík, A. Krček, Ing. Hrstková, 
Mgr. Kvapil P. 
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 Mgr. Petr Vejbor.  
Zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková. 
 
Předsedající konstatoval, že z řad občanů se do diskuse na 18. zasedání 
zastupitelstva nikdo nepřihlásil. 
 
Dále pokračovalo jednání schválením programu: 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU: 
Předsedající konstatoval, že pozvánka s návrhem programu byla zastupitelům 
rozeslána dne 25.6.2009.  
Materiály k předkládaným bodům byly, jak bylo dříve avizováno, k dispozici u 
prezence 1 hodinu před zahájením jednání. 
 
Primátor uvedl, že jednotlivým poslaneckým klubům byly formou e-mailu zaslány 
materiály k bodu 2 programu Smlouva s EIB.  
Dále upozornil, že dle rozeslaného návrhu programu měl být předložen  jako bod 3 
programu materiál s názvem Plán investic. Primátor uvedl, že tento bod bude 
z tohoto zasedání zastupitelstva stažen,  a to z důvodu, že při sestavování programu 
ještě nebylo jasné, co bude obsahem návrhu smlouvy s EIB. Konstatoval, že  návrh 
smlouvy s EIB je pouze prvním krokem k úvěrové spolupráci, stanoví některé 
podmínky, ale budou následovat ještě další kroky spočívající ve skutečném čerpání 
peněz. Jelikož zatím je smlouva pouze rámcová a vlastní podmínky budou dořešeny 
v průběhu letních měsíců, nelze zatím provést žádné konkrétní rozpočtové změny, 
proto  schválení plánu investic v této chvíli zatím ztrácí smysl a bude předložen buď 
ještě v srpnu, nebo na řádném zasedání v září t.r. Dále avizoval zařazení bodu 
Různé, v rámci kterého by v souvislosti s vyjádřením solidarity obcím postiženým 
nedávnými povodněmi navrhl poskytnutí daru od statutárního města Olomouce.  
Informoval, že tato problematika bude projednána bez písemného materiálu, 
jednobodový návrh usnesení bude připojen k bodu 4 programu Rozpočtové změny. 
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Rekapitulace  návrhu programu: 
1. Zahájení, schválení programu 
2. Smlouva s EIB 
3. Plán investic (stažen z jednání) 
4. Rozpočtové změny r. 2009  
5. Různé 
6. Závěr 

 
Hlasování o programu: 
34 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Závěr:  Primátor konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl schválen. 
 
Primátor v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nechal odsouhlasit možnost 
vystoupení konzultanta k projednávaným bodům programu : 
k bodu Rozpočtové změny r. 2009 – pí Vičarová 
 
Hlasování o konzultantovi: 
34 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Závěr: vystoupení konzultanta bylo schváleno 
 
Dle schváleného programu následovalo projednání jednotlivých bodů:   
 
 
Bod 2 programu:  
Smlouva s EIB  
Martinák – v úvodu zdůvodnil rozhodnutí o poskytnutí úvěru. Označil smlouvu s EIB 
jako rámcovou a jmenoval její podstatné aspekty, které jsou uvedeny v bodě 2 
důvodové zprávy. Zdůraznil, že nejdůležitější skutečnosti jsou uvedeny v návrhu 
usnesení, který okomentoval. 
Vysvětlil důvody rozložení celkové částky úvěru na dva díly, kdy napřed bude 
poskytnuta 1 mld. Kč a po vyčerpání těchto prostředků bude zahájeno další jednání 
s ohledem na okamžitou reálnou ekonomickou situaci a poté bude poskytnuto 
zbývajících  0,5 mld. Kč.  
Informoval, že doba splatnosti je 25 let s odkladem až na dobu 7 let od prvního 
čerpání. Připomenul, že v případě, že bude uplatněna doba 7 let, tzn. v roce 2016, 
budou závazky města v rámci půjček a úvěrů ve výši 97 mil. Kč. Konstatoval, že 
v tento okamžik je město na úrovni 175 mil. Kč splátek.  Uvedl, že celková 
zadluženost města tou dobou  klesne z téměř 900 mil. Kč na 117 mil. Kč. 
Konstatoval, že až na tuto dobu připadnou první splátky, rozložené na 25 let. Na 
základě uvedených skutečností vyjádřil názor, že ani takto vysoký úvěr nebude mít 
zásadní dopad na dluhovou službu města Olomouce. 
Popsal model čerpání jednotlivých tranší ve smyslu, že každá tranše může mít 
samostatnou úrokovou sazbu a bude samostatně schvalována zastupitelstvem 
města. Současně s tím, budou ke schválení předkládány i návrhy investičních akcí, 
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které budou z těchto prostředků financovány. Závěrem vyjádřil snahu vydobýt co 
nejlepší pozici  při jednání s EIB, ovšem konstatoval, že jednání s tímto subjektem 
jsou velmi obtížná. 
Z. Ptačovský – vznesl dotaz na J. Martináka související s bodem 3 usnesení, který je 
dle jeho názoru velmi obecný. 
J. Martinák – vysvětil, že po schválení dané tranše a schválení akcí, na které bude 
moci být použita, nebude vždy přímá provázanost mezi evropskými prostředky a 
akcemi, které bude město chtít spouštět. Uvedl, že rada města bude v tuto chvíli 
omezena limitem možnosti schválit rozpočtovou změnu do výše  5 mil. Kč a 
rozpočtové změny s vyšším limitem budou muset být předkládány zastupitelstvu. 
Informoval o možnosti vyřešení tohoto problému, aby se v krátkých časových 
intervalech nemuselo zastupitelstvo pouze z těchto důvodů scházet tak, že rada 
města bude mít mandát, v rámci rozpočtových změn, které se týkají čerpání fin. 
prostředků z EIB, rozhodnout o přesunu na jednotlivé akce. Uvedl, že seznam akcí, 
na které budou finance přesouvány, bude předkládán radě města v rámci materiálu 
Rozpočtové změny, který bude před jednáním rady města vždy k dispozici 
k projednání v jednotlivých koaličních  klubech, čili zastupitelé se k nim  budou moci 
v rámci jednání klubu vyjádřit.  
Z. Ptačovský – vznesl dotaz, zda ze schválení bodu 3 návrhu usnesení vyplývá, že 
rada města může seznam schválený zastupitelstvem kdykoliv změnit. 
J. Martinák – potvrdil tuto možnost, ale zopakoval, že zástupci koaličních stran budou 
o případných změnách v seznamu akcí informováni před jeho projednáním v radě 
města. 
doc. Vomáčka – uvedl, že  jelikož se jedná o velké zadlužení, měly by tyto změny být 
projednány zastupitelstvem a zastupitelé by měli pečlivě zvažovat, jak budou tyto 
prostředky použity. Dále poznamenal, že dle jeho názoru náměstek Martinák zatím 
nepodal žádný návrh na úsporu nebo racionalizační opatření. 
J. Martinák  - pozval doc. Vomáčkou na magistrát města, kde mu při osobním jednání 
požadované informace o navrhovaných úsporných opatřeních poskytne. 
RNDr. Kosatík – vyjádřil názor, že zapojování financí, na kterých se zastupitelé 
shodnou při schvalování plánu investic nemusí být předmětem každého zasedání 
zastupitelstva a informoval o zkušenostech při podobných projednávání úvěru 
v rámci  zastupitelstva kraje. Uvedl, že není problém, aby zastupitelstvo své pověření 
vzalo zpět, ovšem konstatoval, že tato nedůvěra je zbytečná. 
PaedDr. Skácel – navrhl pro tento případ navýšit částku, kterou by rada města měla 
v kompetenci schválení  z 5 na 10 mil. Kč. 
J. Martinák – poznamenal, že je možné o tom diskutovat, ale je třeba si uvědomit, že 
10 mil. Kč mohou být jen částečné náklady na jednu investiční akci a je třeba 
posoudit, zda je správné schvalovat pouze  např. 20 % nákladů na akci.  
RNDr. Kosatík – upozornil na minimální výši tranše, což je 250 mil. Kč. 
PaedDr. Kania – vyjádřil se k vystoupení náměstka Martináka ve smyslu, že jelikož  
není členem koaliční strany a nemá šanci se tedy  vyjadřovat k materiálům 
projednávaným radou, nemůže pro bod 3 usnesení hlasovat. 
Ing. Rozbořil – nesouhlasil, že by bylo nutné zastupitelstvo svolávat v krátkých 
časových intervalech, jelikož min. tranše je 250 mil. Kč, což tedy při celkové výši 
úvěru znamená, že se zastupitelstvo sejde max. 4x za dobu 3 let. 
J. Martinák nesouhlasil s tímto názorem, uvedl, že problém nevidí ve schválení 
tranše zastupitelstvem, ale v tom, že fin. prostředky bude nutné v kratších časových 
intervalech určitým způsobem přerozdělit. 
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Mgr. Hušek – navrhl stažení bodu 3 usnesení, jelikož stažení tohoto bodu neohrozí 
schválení smlouvy s EIB. 
RNDr. Baslerová – souhlasila s návrhem Mgr. Huška a navrhla se tímto problémem 
znovu zabývat na dalším jednání zastupitelstva. 
Primátor – vyhlásil krátkou přestávku na poradu jednotlivých klubů zastupitelů. 
Po této přestávce primátor konstatoval, že při diskusi o řešení problému schválení 
bodu 3 usnesení se ukázalo, že není na dnešním zasedání možné dospět ke 
konsenzu, proto navrhl vypustit tento bod z návrhu usnesení. Vyjádřil názor, že tento 
problém musí být určitým způsobem vyřešen, proto bude nutné se příště k tomuto 
problému vrátit.  
Bod 3 návrhu usnesení byl vyškrtnut. Následující bod usnesení byl přečíslován. 
Jiný pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 
36 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 v ědomí 
a) nabídku Evropské investiční banky otevřít ve prospěch města Olomouce úvěrovou 
linku ve výši 1 mld. Kč na financování infrastruktury města, 
b) skutečnost, že podmínkou otevření úvěrové linky ve výši 1 mld. Kč je záměr města 
Olomouce realizovat investiční akce v celkovém objemu nejméně 2 mld. Kč ( EIB se 
může podílet na investičních akcích pouze do výše  50 % ). 
 
2. schvaluje 
a) poskytnutí úvěrové linky z Evropské investiční banky dle přílohy č. 2 ve výši 1 mld. 
Kč s dobou čerpání 5 let, odkladem splácení až 7 let od data čerpání a splatností 
max 25 let, 
b) postup, kdy u čerpání jednotlivých tranší ( včetně plánu investičních akcí ) bude 
rozhodováno samostatným usnesením ZMO. 
 
3. ukládá 
a) primátorovi p. Martinu Novotnému a náměstkovi primátora p. Jiřímu Martinákovi 
zajistit podpis smlouvy o otevření úvěrové linky s EIB 
b) informovat ZMO o podpisu smlouvy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta,  
     Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
 
Bod 3 programu:  
Plán investic  
Bod byl z programu 18. zasedání zastupitelstva stažen. 
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Bod 4 programu: 
Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Martinák – informoval, že předložená rozpočtová změna se týká plnění smlouvy  
společnosti Aquapark, a.s., která stanovuje  podmínky  poskytování tzv. služebného 
v jednotlivých letech.  Uvedl, že je třeba tyto prostředky přesunout do rozpočtu 
odboru vnějších vztahů a informací, aby tento je mohl následně uvolnit uvedené 
akciové společnosti. Uvedl, že se jedná o první část splátky, kdy vždy k 1. 7. je nutné 
uhradit 80 % z celkové výše služebného a v závěru roku  je nutné uhradit doplatek. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
32 pro 
0 proti 
3 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Závěr:  Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 2. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy 
 
 
Bod 5 programu: 
Různé 
Primátor – uvedl, že v souvislosti s povodněmi, které minulý týden ve dvou vlnách 
zasáhly i Olomoucký kraj a v souvislosti s rozsáhlými škodami je předkládán návrh 
na zapojení města Olomouce do pomoci obcím, které byly těmito povodněmi 
v našem kraji nejvíce zasaženy.  
Citoval návrh, aby byla z rozpočtu města Olomouce uvolněna částka 0,5 mil. Kč a to 
konkrétně obci Bernartice ve výši 300 tis. Kč a městysu Hustopeče nad Bečvou ve 
vši 200 tis. Kč. Navrhl, aby jednobodový návrh usnesení byl doplněn k bodu 
Rozpočtové změny r. 2009. 
J. Martinák – doplnil, že finanční prostředky na tento dar budou uvolněny z rezervy 
rozpočtu města, která v současné době je ve výši 1,6 mil. Kč. 
MUDr. Fischer – poděkoval statutárnímu městu za tento krok a  informoval, že 
Olomoucký kraj poskytl při včerejším zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje  5 
mil. Kč na tyto účely. Uvedl, že nechce uvedený návrh zpochybňovat, pouze vyjádřil 
obavu, že se může stát, že některé obce, které nebyly tak medializovány, budou 
opomenuty, ale současně uvedl, že je těžké hledat nějaký klíč k rozdělování těchto 
darů.  
Primátor upozornil na promítaný jednobodový návrh usnesení ve znění: 
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Zastupitelstvo města Olomouce 
3. schvaluje  
poskytnutí daru obci Bernartice ve výši 300.000,- Kč a městysu Hustopeče nad 
Bečvou ve výši 200.000,- Kč v souvislosti s řešením povodňové situace 
 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
35 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
Závěr:  Předložený návrh usnesení byl schválen; stal se součástí  usnesení  bodu 
Rozpočtové změny. 
 
RNDr. Holpuch se přihlásil v rámci bodu Různé do diskuse s informací, že odbor 
vnějších vztahů a informací připravil akci Letní oživení centra, která spočívá 
v nabídce pátečních hudebních večerů a nedělních odpoledních promenádních 
koncertů. Uvedl, že každý prázdninový pátek v 19.00 hodin na Horní náměstí se na 
schodech radnice a v podloubí radnice  budou odehrávat jazzové koncerty a 
koncerty vážné hudby.Každou prázdninovou neděli od 15 hodin pak v prostorách 
altánku v hlavní aleji ve Smetanových sadech budou probíhat koncerty dechové 
hudby a folklorní muziky. 
 
 
Bod 6 programu: 
Závěr 
Primátor poděkoval zastupitelům za účast, popřál jim klidnou dovolenou a v 16.15 
hodin 18. zasedání zastupitelstva ukončil. 
 
 
 
 
 
        Martin Novotný, v. r. 
        primátor města Olomouce 
 
 
 
        Jan Gottwald, v. r. 
        ověřovatel 
 
 
 
        Mgr. Petr Vejbor, v. r. 
        ověřovatel 
 
 
 
        Gabriela Sedláková 
        zapisovatelka 


