1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE,
KONANÉ DNE 30. ŘÍJNA 2006
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 3.11.2006
........................................................................................................................................
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bod 1 programu:
Zahájení
Stávající primátor Ing. Martin Tesařík přivítal přítomné členy zastupitelstva na
prvním zasedání Zastupitelstva města Olomouce, které vzešlo z voleb konaných ve
dnech 20. a 21. října t.r. Dále členy zastupitelstva požádal, aby se pomocí čipu
přihlásili k hlasovacím jednotkám a byla provedena prezence. Tak bylo zjištěno, že
v úvodu bylo přítomno 43 členů zastupitelstva; omluven byl Mgr. Pavel Kvapil.
Maximálně bylo na ustavujícím zasedání zastupitelstva přítomno 44 zastupitelů.
Na úvod zazněla státní hymna České republiky.
Primátor Ing. Tesařík uvedl, že dle zákona o obcích ustavující zasedání řídí zpravidla
nejstarší člen zastupitelstva, a proto předal slovo prof. Františku Mezihorákovi, který
je tímto nejstarším členem.
Prof. Mezihorák krátkým projevem pozdravil členy zastupitelstva a podal návrh, aby
se řízení úvodního zasedání ujal stávající primátor.
Proběhlo hlasování o tomto návrhu zvednutím ruky; zastupitelé tento návrh
jednomyslně schválili.
Ing. Tesařík poděkoval prof. Mezihorákovi a požádal jej, aby mu byl nápomocen při
složení slibu členů zastupitelstva. Uvedl, že je připraven řídit zasedání do doby
zvolení nového primátora.
Předsedající dále pokračoval v řízení jednání konstatováním, že toto zasedání bylo
svoláno v zákonné lhůtě, tj. do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
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.
Dále doporučil řídit se jednacím řádem schváleným minulým zastupitelstvem, který
členové zastupitelstva obdrželi spolu s osvědčením o zvolení. Informoval, že tento
jednací řád ZMO nepozbyl platnosti s koncem minulého funkčního období. Návrh
primátora byl akceptován.
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.

bod 2 programu:
Schválení programu zasedání
Ing. Martin Tesařík konstatoval, že návrh programu byl součástí pozvánky na toto
ustavující zasedání. Hlavním cílem dnešního zasedání je zvolit Radu města
Olomouce, tj. primátora, náměstky primátora a další členy rady města.
Vzhledem k tomu, že nebyly podány pozměňující návrhy, doporučil předložený
návrh programu schválit :
PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Volba mandátové komise k ověření osvědčení o zvolení členů zastupitelstva
4. Slib členů zastupitelstva
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5. Volební a návrhová komise a určení ověřovatelů zápisu
6 . Stanovení celkového počtu členů Rady města Olomouce a
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
7. Volba členů Rady města Olomouce
a) primátora města Olomouce
b) náměstků primátora města Olomouce
c) neuvolněných členů zastupitelstva
8. Pověření k oddávání
9. Odměňování členů zastupitelstva (materiál byl předán u prezence)
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Hlasování o předloženém návrhu programu:
43 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: předložený návrh programu byl schválen
projednávání jednotlivých bodů schváleného programu.

bez úprav, následovalo

bod 3 programu:
Volba mandátové komise k ověření osvědčení o zvolení členů zastupitelstva
Ing. Martin Tesařík konstatoval, že je třeba zvolit mandátovou komisi, která ověří
osvědčení o zvolení členů zastupitelstva, tj. porovná osvědčení o zvolení jednotlivých
členů zastupitelstva se zápisem o výsledku voleb do Zastupitelstva města Olomouce.
Předložil návrh, aby mandátová komise byla zastoupena po jednom členu z každé
volební strany.
Hlasování o návrhu Ing. Tesaříka:
39 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
5 nehlasoval
Závěr: návrh, aby v mandátové komisi byl zastoupen vždy 1 člen z každé volební
strany byl přijat.
Návrhy na složení mandátového výboru:
MUDr. Tozzi za ODS navrhl:
- Radima Schuberta
Mgr. Michálek za KSČM navrhl:
- PeadDr. Jindřicha Kaniu
Ing. Dostál za KDU-ČSL navrhl:
- MVDr. Petra Procházku
Y. Kubjátová za ČSSD navrhla:
- Janu Novákovou

3

Ing. Hrstková za Stranu zelených navrhla:
- Ing. Editu Hrstkovou
Jiné návrhy nebyly podány.
Hlasování o výše uvedeném složení mandátové komise:
41 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
2 nehlasoval
Závěr: mandátová komise byla zvolena v navrženém složení:
Radim Schubert (ODS)
PeadDr. Jindřich Kania (KSČM)
MVDr. Petr Procházka (KDU-ČSL)
Jana Nováková (ČSSD)
Ing. Edita Hrstková (Strana zelených)
Dále Ing. Martin Tesařík konstatoval, že je třeba, aby zastupitelstvo zvolilo předsedu
mandátové komise.
MUDr. Tozzi – podal návrh, aby předsedou mandátové komise byl zvolen Radim
Schubert.
Jiný návrh nebyl podán.
Hlasování o návrhu, aby předsedou mandátového výboru byl zvolen pan Radim
Schubert:
40 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
3 nehlasoval
Závěr: předsedou mandátového výboru byl zvolen pan Radim Schubert.
Ing. Martin Tesařík vyzval mandátovou komisi, aby zahájila svoji činnost. Požádal
všechny členy zastupitelstva, aby si připravili příslušné doklady, tj. platný občanský
průkaz a osvědčení o zvolení.
(následovala krátká přestávka).
Poté co mandátová komise ukončila svoji práci, přednesl předseda pan Radim
Schubert
zprávu mandátové komise. Konstatoval, že mandátové komisi byl
předložen Zápis o výsledku voleb členů Zastupitelstva města Olomouce, které se
konaly ve dnech 20. a 21. října 2006. Mandátová komise ověřila předložená
osvědčení o zvolení 44 členů Zastupitelstva města Olomouce.
(pozn.: zpráva mandátové komise je založena v protokolu zápisu)
Závěrem pan Schubert doporučil vzít na vědomi zprávu mandátové komise.
Ing. Martin Tesařík poděkoval panu Schubertovi a taktéž doporučil vzít na vědomí
„Zprávu mandátové komise“.
Jiný návrh nebyl předložen.
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Hlasování:
43 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
1 nehlasoval
Závěr: zpráva mandátové komise byla vzata na vědomí.

bod 4 programu:
Slib členů zastupitelstva
Ing. Martin Tesařík seznámil členy zastupitelstva s průběhem skládání slibu.
Upozornil, že dle zákona o obcích složení slibu s výhradou nebo odmítnutí složit slib,
má za následek zánik mandátu člena zastupitelstva.
Požádal pana prof. Mezihoráka, aby 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 (poté co přednesl text slibu) jako první složil slib, tzn. na
připraveném formuláři stvrdil slib svým podpisem a pronesl před zastupiteli slovo
„slibuji“.
Obdobně následoval slib členů zastupitelstva dle abecedního pořadí.
Formuláře slibu členů zastupitelstva s podpisy jsou založeny v protokolu zápisu.
Závěr: 44 členů zastupitelstva složilo zákonem předepsaný slib bez výhrady

bod 5 programu:
Volební a návrhová komise a určení ověřovatelů zápisu
Ing. Martin Tesařík doporučil, aby společná volební a návrhová komise pracovala ve
stejném složení, jako již ustavená mandátová komise, vč. předsedy tj.:
Radim Schubert (ODS)
PeadDr. Jindřich Kania (KSČM)
MVDr. Petr Procházka (KDU-ČSL)
Jana Nováková (ČSSD)
Ing. Edita Hrstková (Strana zelených)
Akceptováno, jiné návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu na výše uvedené složení volební a návrhové komise:
44 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: byla ustavena společná volební a návrhová komise ve stejném složení jako
komise mandátová:
Radim Schubert (ODS) - předseda
PeadDr. Jindřich Kania (KSČM)
MVDr. Petr Procházka (KDU-ČSL)
Jana Nováková (ČSSD)
Ing. Edita Hrstková (Strana zelených)
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Ing. Martin Tesařík konstatoval, že dle zákona o obcích s (§ 95), je třeba určit
ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a požádal členy zastupitelstva o předložení
návrhů.
Byly předloženy návrhy na ověřovatele zápisu:
Jan Gottwald a Mgr. Václav Hušek
Závěr: Ing. Martin Tesařík určil jako ověřovatele zápisu Jana Gottwalda a Mgr.
Václava Huška; zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková.

bod 6 programu:
Stanovení celkového počtu členů Rady města Olomouce a určení funkcí, pro
které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
Stanovení celkového počtu členů Rady města Olomouce
Ing. Martin Tesařík 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.
Návrhy:
RNDr. Kosatík :
- předložil za koalici stran ODS, ČSSD a KDU-ČSL společný návrh, aby rada města
měla ve funkčním období 2006 až 2010 počet členů 11, z toho 7 uvolněných (tj.
primátor a 6 náměstků primátora) a 4 neuvolněné.
Jiné návrhy nebyly podány.
Hlasování o návrhu koalice, tj. aby ve funkčním období 2006 až 2010 byl počet členů
Rady města Olomouce 11:
44 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: návrh koalice byl schválen, tj. celkový počet členů Rady města Olomouce ve
funkčním období 2006 až 2010 bude 11.
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
Ing. Martin Tesařík konstatoval, že v předchozí části byl stanoven celkový počet
členů rady města na 11. Zopakoval návrh koalice předložený dr. Kosatíkem, aby
počet dlouhodobě uvolněných členů byl 7 (primátor a 6 náměstků) a počet
nevolněných 4.
Hlasování o návrhu koalice, aby ve funkčním období 2006 až 2010 byl určen počet
dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na 7, tj. primátor a 6 náměstků
primátora a 4 neuvolnění členové rady:
43 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
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Závěr: návrh koalice byl schválen, zastupitelstvem byly určeny funkce, pro které
budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni v počtu 7 a počet neuvolněných
bude 4:
- primátor
- 6 náměstků primátora
- 4 neuvolnění členové rady
bod 7 programu:
Volba členů Rady města Olomouce
Ing. Martin Tesařík uvedl tento bod s tím, že po stanovení počtu členů rady
následuje volba personální, u které je třeba stanovit, zda proběhle aklamací, či
tajným hlasováním.
Za koalici primátor navrhl, aby volba proběhla aklamací, tj. veřejným hlasováním.
Mgr. Michálek – podal protinávrh, aby volba členů rady proběhla tajným hlasováním.
Hlasování o protinávrhu Mgr. Michálka:
6 pro
36 proti
2 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: návrh Mgr. Michálka nebyl schválen.
Hlasování o návrhu koalice, aby volba proběhla aklamací:
39 pro
1 proti
4 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: volba členů rady města proběhne aklamací.
7a) Volba primátora města Olomouce
Ing. Martin Tesařík požádal o předložení návrhů na primátora města.
Návrh:
RNDr. Kosatík
- za koalici předložil společný návrh, aby pro funkční období 2006 až 2010 byl
primátorem města zvolen Martin Novotný.
Jiné návrhy nebyly podány.
Předsedající doplnil návrh o kompetence primátora pro uvedené funkční období:
odbor kancelář primátora, odbor koncepce a rozvoje, odbor informatiky, zastupování
navenek a požádal Martina Novotného o vyjádření souhlasu s kandidaturou.
M. Novotný – uvedl, že tato kandidatura je pro něj velkou ctí a obeznámil přítomné
s jakými cíli a představami by v případě zvolení tuto funkci přebíral. Jmenoval 3
hlavní oblasti, na které by se chtěl zaměřit, což jsou bydlení, hospodářský rozvoj
města a volný čas občanů města. Poté kandidaturu na primátora přijal.
Hlasování o návrhu koalice, tj. aby pro funkční období 2006 až 2010 byl primátorem
města zvolen Martin Novotný:
38 pro
0 proti
6 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
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Závěr: návrh koalice byl schválen, primátorem města byl pro funkční období
2006 až 2010 zvolen Martin Novotný.
Vzhledem k tomu, že primátor města byl řádně zvolen, požádal Ing. Tesařík pana
Martina Novotného, aby zaujal místo u předsednického stolu a předal mu řízení
zasedání zastupitelstva města.
M. Novotný poděkoval Ing. Tesaříkovi za osmiletou práci na postu primátora a uvedl,
že této práci a tím i samotnému městu věnoval maximum a poté mu předal věcný
dar.
Ing. Tesařík poděkoval všem svým kolegům za spolupráci při vedení města a uvedl,
že zkušenosti a znalosti získané při vedení města plně využije při další práci
v zastupitelstvu města, kam byl opět zvolen.

b) Volba náměstků primátora
Nově zvolený primátor města Martin Novotný připomenul, že v předešlé části
zasedání byl určen počet náměstků primátora na 6.
Požádal o předložení návrhů na personální obsazení funkcí 6 náměstků primátora.
Návrh:
RNDr. Kosatík
- za koalici předložil společný návrh, aby pro funkční období 2006 - 2010 byli
náměstky primátora zvoleni:
Mgr. Svatopluk Ščudlík, Ing. Vladimír Pokorný, Mgr. Martin Major, RNDr. Ladislav
Šnevajs, Hana Tesařová a Jiří Martinák.
Primátor Martin Novotný doplnil jeho návrh o kompetence jednotlivých náměstků:
Mgr. Svatopluk Ščudlík – odbor dopravy, odbor životního prostředí, odbor vnitřního
auditu a kontroly, ZOO, Správa lesů města Olomouce
Ing. Vladimír Pokorný – odbor školství, sport, odbor sociální pomoci, odbor vnějších
vztahů a informací, Moravské divadlo Ol., Moravská filharmonie Ol., Divadlo hudby,
Hřbitovy města Olomouce, Knihovna města Olomouce
Mgr. Martin Major – odbor investic
RNDr. Ladislav Šnevajs – projekty Evropské unie, odbor sociálních služeb a
zdravotnictví, podpora rodin, městská památková rezervace
Hana Tesařová – majetkoprávní odbor, vč. prodeje domů
Jiří Martinák – ekonomický odbor, odbor ochrany, městská policie
Primátor konstatoval, že o jednotlivých kandidátech se bude hlasovat samostatně a
vyzval je, aby vyjádřili souhlas se svou kandidaturou, příp. se krátce představili.
Jiné návrhy na obsazení funkcí náměstků nebyly podány
Mgr. Ščudlík – krátce objasnil své záměry ve funkci náměstka primátora a se svou
kandidaturou vyjádřil souhlas.
Hlasování o návrhu koalice, která navrhla zvolit do funkce náměstka primátora
Mgr. Ščudlíka s kompetencemi, jak byly uvedeny:
40 pro
0 proti
4 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Primátor poblahopřál Mgr. Ščudlíkovi ke zvolení a vyzval ho, aby zasedl u
předsednického stolu.
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Ing. Pokorný – konstatoval, že práci zastupitele vykonává již 16 let a je pro něj ctí
kandidaturu na náměstka přijmout.
Hlasování o návrhu koalice, která navrhla zvolit do funkce náměstka primátora
Ing. Vladimíra Pokorného s kompetencemi, jak byly uvedeny:
38 pro
0 proti
6 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Primátor poblahopřál Ing. Pokornému ke zvolení náměstkem primátora a požádal ho,
aby zaujal místo u předsednického stou.
Mgr. Major – krátce se představil, konstatoval, že pracoval jako zastupitel již
v minulém volebním období a od roku 2004 působí také v zastupitelstvu
Olomouckého kraje; uvedl že se svou nominací souhlasí.
Hlasování o návrhu koalice, která navrhla zvolit do funkce náměstka primátora
Mgr. Martina Majora s kompetencemi, jak byly uvedeny:
38 pro
0 proti
6 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Primátor poblahopřál Mgr. Majorovi k jeho zvolení a požádal ho, aby se posadil
k předsednickému stolu.
RNDr. Šnevajs – konstatoval, že je si vědom zodpovědnosti funkce náměstka
primátora a kandidaturu přijal.
Hlasování o návrhu koalice, která navrhla zvolit do funkce náměstka primátora
RNDr. Ladislava Šnevajse s kompetencemi, jak byly uvedeny:
41 pro
0 proti
3 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Primátor poblahopřál RNDr. Šnevajsovi ke zvolení a vyzval ho, aby přijal místo u
předsednického stolu.
Hana Tesařová – konstatovala, že do zastupitelstva města byla zvolena poprvé a
krátce se představila. Se svou kandidaturou vyjádřila souhlas.
Hlasování o návrhu koalice, která navrhla zvolit do funkce náměstkyně primátora
Hanu Tesařovou s kompetencemi, jak byly uvedeny:
40 pro
0 proti
4 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Primátor poblahopřál paní Tesařové ke zvolení a vyzval ji, aby zaujala místo u
předsednického stolu.
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Jiří Martinák – se krátce představil, uvedl, že kandidaturu přijímá se ctí a ve své
nové funkci ekonomického náměstka se pokusí s týmem svých spolupracovníků, aby
rozpočet města byl předložen v co nejkratší době.
Hlasování o návrhu koalice, která navrhla zvolit do funkce náměstka primátora Jiřího
Martináka s kompetencemi, jak byly uvedeny:
38 pro
0 proti
6 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Primátor poblahopřál panu Martinákovi ke zvolení a požádal je, aby zaujal místo u
předsednického stolu.
Závěr: náměstky primátora byli zvoleni :
Mgr. Svatopluk Ščudlík s kompetencemi – odbor dopravy, odbor životního prostředí,
odbor vnitřního auditu a kontroly, ZOO, Správa lesů města Olomouce
Ing. Vladimír Pokorný s kompetencemi – odbor školství, sport, odbor sociální pomoci,
odbor vnějších vztahů a informací, Moravské divadlo Ol., Moravská filharmonie Ol.,
Divadlo hudby, Hřbitovy města Olomouce, Knihovna města Olomouce
Mgr. Martin Major s kompetencemi – odbor investic
RNDr. Ladislav Šnevajs s kompetencemi – projekty Evropské unie, odbor sociálních
služeb a zdravotnictví, podpora rodin, městská památková rezervace
Hana Tesařová s kompetencemi – majetkoprávní odbor, vč. prodeje domů
Jiří Martinák s kompetencemi – ekonomický odbor, odbor ochrany, městská policie
Primátor města Martin Novotný konstatoval, že dle §104 zák. o obcích zastupitelstvo
určí 1. a 2. náměstka primátora, kteří budou zastupovat primátora v době jeho
nepřítomnosti.
Za koalici primátor navrhl, aby 1. náměstkem primátora byl zvolen Mgr. Svatopluk
Ščudlík a 2. náměstkem Ing. Vladimír Pokorný.
Jiný návrh nebyl předložen.
Hlasování o návrhu koalice, aby 1. náměstkem primátora byl určen Mgr. Svatopluk
Ščudlík:
41 pro
0 proti
3 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: 1. náměstkem primátora byl určen Mgr. Svatopluk Ščudlík.
Hlasování o návrhu koalice, aby 2. náměstkem primátora byl určen Ing. Vladimír
Pokorný:
39 pro
0 proti
5 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: 2. náměstkem primátora byl určen Ing. Vladimír Pokorný.
Dále primátor města Martin Novotný navrhl, aby zastupitelstvo určilo pořadí
zastupování primátora v době jeho nepřítomnosti dalšími náměstky.
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Primátor za koalici předložil návrh, aby další pořadí náměstků primátora bylo:
Mgr. Martin Major, RNDr. Ladislav Šnevajs, Hana Tesařová, Jiří Martinák
Akceptováno, jiný návrh nebyl předložen.
Hlasování o návrhu koalice, týkající se určení dalšího pořadí zastupování primátora
v době jeho nepřítomnosti - an blok:
43 pro
0 proti
1 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: pořadí zastupování dalších náměstků primátora v době jeho nepřítomnosti
bylo určeno takto: Mgr. Martin Major, RNDr. Ladislav Šnevajs, Hana Tesařová, Jiří
Martinák
7c) Volba dalších členů rady města
Primátor uvedl volbu dalších, tj. neuvolněných členů rady města. Konstatoval, že je
třeba zvolit 4 dalších členy. Za koaliční strany předložil návrh, aby se dalšími, tj.
neuvolněnými členy rady stali:
RNDr. Ivan Kosatík, Mgr. Marta Vláčilová, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., MUDr. Michael
Fischer
Jiné návrhy nebyly předloženy.
Primátor uvedl, že o každém členu rady je třeba hlasovat samostatně a vyzval
jednotlivé kandidáty, aby vyjádřili souhlas se svou kandidaturou.
RNDr. Kosatík – přijal svou kandidaturu.
Hlasování o návrhu koalice zvolit dalším členem rady města
RNDr. Ivana Kosatíka:
38 pro
0 proti
6 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Primátor poblahopřál RNDr. Kosatíkovi ke zvolení a ten poté
předsednického stolu.
Mgr. Vláčilová – přijala svou kandidaturu.
Hlasování o návrhu koalice zvolit dalším členem rady města
Mgr. Martu Vláčilovou:
37 pro
0 proti
7 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Primátor poblahopřál Mgr. Vláčilové ke zvolení a ta poté
předsednického stolu.
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zaujal místo u

zaujala místo u

RNDr. Holpuch – se krátce představil a svou kandidaturu na neuvolněného člena
rady města přijal.
Hlasování o návrhu koalice zvolit dalším členem rady města
RNDr. Jana Holpucha, Ph.D:
37 pro
0 proti
7 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Primátor poblahopřál RNDr. Holpuchovi ke zvolení a ten poté zaujal místo u
předsednického stolu.
MUDr. Fischer – přijal svou kandidaturu:
Hlasování o návrhu koalice zvolit dalším členem rady města
MUDr. Michaela Fischera:
41 pro
0 proti
3 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Primátor poblahopřál MUDr. Fischerovi ke zvolení a ten poté
předsednického stolu.

zaujal místo u

Závěr: dalšími členy rady města byli zvoleni:
RNDr. Ivan Kosatík, Mgr. Marta Vláčilová, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., MUDr. Michael
Fischer
Primátor poblahopřál nově zvoleným členům rady města a popřál jim hodně úspěchů
při práci v Radě města Olomouce.

bod 8 programu:
Pověření k oddávání
Primátor konstatoval, že vzhledem k termínům svateb a nutnosti vypracování tzv.
rozpisu služeb oddávajících je nutné schválit na tomto zasedání pověření členů
zastupitelstva k oddávání. Konstatoval, že obdržel velké množství návrhů na
oddávajícího od koaličních stran a zároveň uvedl, že v průběhu tohoto zasedání mu
byl předán další návrh od Mgr. Petra Michálka (KSČM).
Poté přečetl všechna jména zastupitelů navržených na oddávající:
RNDr. Marcela Hanáková, Mgr. Jan Hándl, Hana Kaněčková, Mgr. Barbora
Králíková, Yvona Kubjátová, prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Mgr. Petr
Michálek, Jana Nováková, Ing. Vladimír Pokorný, Mgr. Svatopluk Ščudlík, Ing. Martin
Tesařík, Hana Tesařová, MUDr. Igor Tozzi di Angelo, Mgr. Marta Vláčilová
Primátor citoval následujícího usnesení:
„Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. pověřuje v souladu s § 4 zákona č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění
pozdějších předpisů, příjímáním prohlášení o uzavření manželství tyto členy
zastupitelstva:
RNDr. Marcela Hanáková, Mgr. Jan Hándl, Hana Kaněčková, Mgr. Barbora
Králíková, Yvona Kubjátová, prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Mgr. Petr
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Michálek, Jana Nováková, Ing. Vladimír Pokorný, Mgr. Svatopluk Ščudlík, Ing. Martin
Tesařík, Hana Tesařová, MUDr. Igor Tozzi di Angelo, Mgr. Marta Vláčilová

Jiný návrh na usnesení nebyl podán.
Hlasování o návrhu na usnesení, které citoval primátor:
44 pro
0 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: návrh usnesení, týkající se funkce oddávajících (citovaný primátorem) byl
schválen.

bod 9 programu:
Odměňování členů zastupitelstva
Primátor – uvedl, že zákon stanovuje nutnost rozhodnout o odměňování členů
zastupitelstva na počátku každého volebního období. Z tohoto důvodu je předkládán
návrh na odměňování, který je identický s výší odměn pro zastupitele minulého
volebního období. Primátor doporučil předložený návrh usnesení schválit.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení k bodu Odměňování členů zastupitelstva:
43 pro
1 proti
0 zdržel se hlasování
0 nehlasoval
Závěr: předložený návrh usnesení byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo
přijato usnesení bod 5.

bod 10 programu:
Diskuse
Primátor – konstatoval, že zastupitelstvo by mělo iniciovat vznik orgánů, a to
„Kontrolního výboru“ a „Finančního výboru“. Z tohoto důvodu vyzval volební strany,
aby návrhy na personální obsazení těchto orgánů předali písemně paní kancléřce
Bc. Horňákové v termínu do 15. 11. 2006, aby materiál obsahující tyto návrhy mohl
být předložen ke schválení na příštím jednání Zastupitelstva města Olomouce.
Dále požádal jednotlivé volební strany o předání kontaktů na předsedy poslaneckých
klubů na organizační oddělení odboru kanceláře primátora.
Do diskuse se dále nikdo jiný nepřihlásil.

bod 10 programu:
Usnesení
Primátor vyzval Radima Schuberta, předsedu společné volební a návrhové komise k
přednesení usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva.
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USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 30.10.2006

1

Zpráva mandátové komise, slib členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
zprávu mandátové komise o ověření předložených osvědčení o zvolení členů Zastupitelstva
města Olomouce takto:
PhDr. Eva Baslerová
PaedDr. Jaroslava Cardová
Ing. Jan Dostál
MUDr. Michael Fischer
Jan Gottwald
PhDr. Marcela Hanáková
Mgr. Jan Hándl
MUDr. Pavel Hejtmánek
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
Ing. Edita Hrstková
Mgr.Václav Hušek
Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Hana Kaněčková
PaedDr. Jindřich Kania
RNDr.Ivan Kosatík
Mgr. Barbora Králíková
Jaroslav Krátký
Antonín Krček
Ing. Antonín Kropáček
Yvona Kubjátová
Mgr. Vladislav Kvapil
Mgr. Martin Major

MUDr.Ivo Mareš
Jiří Martinák
prof. PhDr. František Mezihorák, CSc.
Mgr. Petr Michálek
Jana Nováková
Martin Novotný
Ing.Vladimír Pokorný
MVDr. Petr Procházka
Zdeněk Ptačovský
Ing. Jiří Rozbořil
Radim Schubert
PaedDr. Miroslav Skácel
MUDr. Aleš Skřivánek
Mgr. Svatopluk Ščudlík
RNDr. Ladislav Šnevajs
Ing. Oldřich Šputa
Ing. Martin Tesařík
Hana Tesařová
MUDr.Igor Tozzi di Angelo
Mgr. Petr Vejbor
Mgr. Marta Vláčilová
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D.

2. bere na vědomí
že 44 členů zastupitelstva složilo zákonem předepsaný slib bez výhrady

2
Stanovení celkového počtu členů Rady města Olomouce a
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě
uvolněni
Zastupitelstvo města Olomouce
1. stanovilo
v souladu s § 84 zák. 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 7 a počet neuvolněných členů zastupitelstva na 4
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2. určilo
v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Olomouce k 30.10.2006
dlouhodobě uvolněni:
- primátor
- 6 náměstků primátora

3

Volba členů Rady města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1. zvolilo
v souladu s § 84 a § 104 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, dnem 30.10.2006:
a) primátora města Olomouce:
Martin Novotný (ODS)
s kompetencemi: odbor kancelář primátora, odbor koncepce a rozvoje, odbor informatiky,
zastupování navenek
b) náměstky primátora města Olomouce:
Mgr. Svatopluk Ščudlík (ČSSD)
s kompetencemi: odbor dopravy, odbor životního prostředí, odbor vnitřního auditu a kontroly,
ZOO, Správa lesů města Olomouce
Ing. Vladimír Pokorný (ODS)
s kompetencemi: odbor školství, sport, odbor sociální pomoci, odbor vnějších vztahů a
informací, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc, Divadlo hudby
Olomouc, Hřbitovy města Olomouce, Knihovna města Olomouce
Mgr. Martin Major (ODS)
s kompetencemi: odbor investic
RNDr. Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL)
s kompetencemi: projekty Evropské unie, odbor sociálních služeb a zdravotnictví, podpora
rodin, městská památková rezervace
Hana Tesařová (ČSSD)
s kompetencemi: majetkoprávní odbor včetně prodeje domů
Jiří Martinák (ODS)
s kompetencemi: ekonomický odbor, odbor ochrany, Městská policie

2. určilo
v souladu s § 104 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, zastupování primátora takto:
a) 1. náměstek primátora: Mgr. Svatopluk Ščudlík
b) 2. náměstek primátora: Ing. Vladimír Pokorný
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c) pořadí zastupování dalšími náměstky:
Mgr. Martin Major, RNDr. Ladislav Šnevajs, Hana Tesařová, Jiří Martinák
3. zvolilo
v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, dnem 30.10.2006 tyto neuvolněné členy Rady města Olomouce:
RNDr. Ivan Kosatík (ODS)
Mgr. Marta Vláčilová (ODS)
RNDr. Jan Holpuch, Ph. D. (ODS)
MUDr. Michael Fischer (ČSSD)

4

Pověření k oddávání

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. pověřuje
v souladu s § 4 zákona č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
příjímáním prohlášení o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva:
PhDr. Marcela Hanáková, Mgr. Jan Hándl, Hana Kaněčková, Mgr. Barbora Králíková, Yvona
Kubjátová, prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Mgr. Petr Michálek, Jana Nováková, Ing.
Vladimír Pokorný, Mgr. Svatopluk Ščudlík, Ing. Martin Tesařík, Hana Tesařová, MUDr. Igor
Tozzi di Angelo, Mgr. Marta Vláčilová

5

Odměňování členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města Olomouce
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. stanovuje
poskytování odměn členům zastupitelstva od 1. 11. 2006 dle důvodové zprávy

oOo
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bod 12 programu:
ZÁVĚR
poděkoval
za účast členům
Primátor města Olomouce Martin Novotný
zastupitelstva i hostům, popřál novému zastupitelstvu hodně úspěchů při naplnění
výzvy společné práce a věcnou atmosféru při jednáních. Konstatoval, že zatím není
znám přesný termín dalšího jednání zastupitelstva a uvedl, že tento termín vzejde z
jednání Rady města Olomouce, na které bude schválen harmonogram rozpočtu
města Olomouce na příští rok. Předběžně uvedl, že příští jednání ZMO se uskuteční
v polovině prosince roku 2006 tak, aby na tomto jednání mohl být předložen návrh
rozpočtu města.
Primátor ukončil zasedání Zastupitelstva města Olomouce v 16.15 hodin.

V Olomouci dne 3.11.2006

Martin Novotný
primátor města

Mgr. Václav Hušek
ověřovatel

Jan Gottwald
ověřovatel

Gabriela Sedláková
zapisovatelka
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