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15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA OLOMOUCE, 
 
 KONANÉ DNE 6. LISTOPADU 2012 
 
      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 7.11.2012 
........................................................................................................................................ 
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Bod programu: 1 
Zahájení, schválení programu  
Patnácté zasedání zastupitelstva města Olomouce, konané 6. listopadu 2012 zahájil v 9:10 
hodin primátor města Martin Novotný; který 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  29 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina.  
Na zasedání bylo využíváno elektronické hlasovací zařízení. 
Bylo provedeno zkušební hlasování, kterým byla prověřena funkčnost hlasovacího zařízení; 
hlasováním byl zjištěn aktuální počet zastupitelů v sále – 28. V průběhu jednání se počet 
přítomných měnil; bylo přítomno max.  29 členů zastupitelstva. 
 
Ze zasedání se omluvili: Ing. Vlach, Mgr. Kubjátová, MUDr. Fischer, PhDr. Urbášek,  H. 
Kaštilová Tesařová, prof. Mezihorák, Mgr. Králíková, MUDr. Mareš, MUDr. Tozzi,  Bc. 
Martinák, A. Krček, RNDr. Kosatík, Ing. Marek, Ing. Rozbořil 
Nepřítomni: Ing. Kropáček, doc. Vomáčka 
 
Dále primátor konstatoval, že k zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva, které se konalo 
17.10.2012 nebyla podána námitka a v souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem 
zastupitelstva je tento zápis pokládán za schválený. 
 
V souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu určeni: 
Jan Gottwald, Bc. Filip Žáček. 
Zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková. 
 
 
SCHVÁLENÍ PROGRAMU  
Předsedající konstatoval, že zastupitelům byla 29.10.2012 zaslána pozvánka s návrhem 
programu,  podkladové materiály byly rozvezeny dne 1.11.2012.  
 
Na stůl byla rozdána příloha týkající se potvrzení o schválení zadávací dokumentace 
Ministerstvem financí ČR a Švýcarskou stranou. 
 
Primátor vysvětlil důvody svolání zasedání v tom smyslu, že švýcarská strana zaslala celou 
řadu připomínek k zadávací dokumentaci k akci Tramvajová trať Nové Sady. Uvedl, že 
podrobnosti budou sděleny předkladatelem při projednávání materiálu. Vysvětlil, že nebyla 
jiná možnost, než zastupitelstvo města svolat v tomto termínu, a to zejména z časových 
důvodů, jelikož podle nového zákona o veřejných zakázkách jsou zadávací řízení nyní 
náročnější na čas a hraje se o každý den. 
 
Rekapitulace programu: 

1. Zahájení, schválení programu 
2. Tramvajová trať Nové Sady – I. etapa, část B 
3. Různé 
4. Závěr 

 
 
Hlasování o programu: 
29 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr:   Program zasedání byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení 
bod 1. 
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Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 
 
Primátor v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nechal odsouhlasit možnost vystoupení 
konzultantů k projednávaným bodům programu - en bloc : 
k bodu Tramvajová trať Nové Sady – I. etapa, část B :  Ing. Michalička, 

JUDr. Vačkářová, 
Ing. Drešr 

 
Hlasování o konzultantech: 
29 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: vystoupení konzultantů bylo schváleno 
 
Primátor v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva uzavřel možnost přihlášení se občanů 
do diskuse a konstatoval, že na 15. zasedání zastupitelstva se do diskuse z řad občanů 
nikdo nepřihlásil. 
 
 
Dle schváleného programu následovalo projednání jednotlivých bodů. 
 
Primátor předeslal, že kontrola usnesení, která vždy zahajuje projednávání bodů 
v zastupitelstvu bude předložena na dalším zasedání, tj. dne 14.11.2012. 
 
 
 
Bod programu 2:  
Tramvajová tra ť Nové Sady – I. etapa, 2. část  
RNDr. Šnevajs – stručně okomentoval důvodovou zprávu, mimo jiné upozornil, že přílohu 
důvodové zprávy tvoří připomínky švýcarské strany, včetně odpovědí ze strany města. 
Konstatoval, že zhruba 50 % připomínek bylo možno akceptovat, takže pokud to bylo možné, 
byly připomínky do zadávací dokumentace zapracovány. Pokud ale byly připomínky 
v rozporu s naším právním řádem, nebo to zakázka neumožňovala a město by muselo jít do 
rizika, že zakázka neproběhne v pořádku, tak připomínky akceptovány nebyly.  Upozornil, na 
vlastní důvodovou zprávu, kde bylo přehledně znázorněno, jaké změny byly oproti materiálu 
schválenému na minulém zasedání ZMO provedeny.  
Jako nejzásadnější změnu označil úpravu základních kritérií veřejné zakázky, kdy město 
přistoupilo na kompromis, tj. 20 % doba plnění a 80 % cena. Dále uvedl, že byly upraveny 
některé kvalifikační předpoklady, a to v bodě II. c) kde byla zakomponována jedna 
z připomínek švýcarské strany, že by firma ucházející se o tuto zakázku měla mít zkušenosti 
s výstavbou tramvajové tratě minimálně za 100 mil. Kč, včetně zastávky  a s výstavbou 
komunikace minimálně za 80 mil. Kč. Dále byly poněkud zmírněny požadavky na praxi 
zaměstnanců vítězné firmy.   
Upozornil také, že na stůl byla rozdána další příloha. Vysvětlil, že se jedná o písemné 
potvrzení o tom, že zadávací dokumentaci schválila švýcarská strana a také zástupci 
Ministerstva financí ČR a tím tedy získáváme oprávnění, že po schválení materiálu v ZMO je 
možné zakázku vypsat a naplnit tak všechny podmínky získání švýcarské dotace ve výši 225 
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mil. Kč, která je předběžně přislíbena. Upozornil, že zatím není úplně vyhráno, protože 
v průběhu výběrového řízení může teoreticky dojít k určitým komplikacím. Současně ale 
ujistil všechny přítomné, že zadávací dokumentaci byla věnována maximální pozornost, aby 
k tomu nedošlo. 
 Požádal přítomné o případné dotazy. 
Materiál byl projednán bez diskuse.  
Jiný pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
29 pro 
0 proti 
0 zdržel se  
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 2. 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. odůvodnění veřejné zakázky 
s názvem "Tramvajová trať Nové Sady - I. etapa, část B" archivní číslo 12058.  
 
 
 
Bod programu: 3 
Různé 
Mgr. Michálek – technická poznámka – požádal, aby příští jednobodové jednání 
zastupitelstva bylo svoláno na jinou hodinu, jelikož dle jeho názoru je nízká účast dána 
především tím, že ne všichni zastupitelé se mohou uvolnit ze zaměstnání. 
Primátor konstatoval, že vnímá  jeho poznámku jako podnět pro příště. 
 
Ing. Jelínek – upozornil, že na ul. Voskovcova ve všech domech visí petiční archy proti 
výstavbě Komunitního centra, které by se mělo nacházet mezi ulicemi Voskovcova a 
Družební. Uvedl, že zjišťoval podrobnosti na odboru koncepce a rozvoje, kde o této výstavbě 
nic neví. Požádal, zda má někdo ze zastupitelů nějaké informace o této výstavbě, aby jej po 
zasedání ZMO kontaktoval. 
 
Mgr. Staněk – TP – informoval, že se tímto problémem včera zabývala na svém jednání 
příslušná komise městské části a vysvětlil, že se jedná o omyl jednoho z občanů, který na 
stránkách města v regulačním plánu města na sídlišti Čtvrtky na Nových Sadech objevil, že 
je zde zakreslena budova Komunitního centra jako možnost využití uvedené parcely pro 
stavbu takového typu. Na základě tohoto se tento občan domníval, že tam ta stavba bude 
postavena a proto vznikla uvedená petice. Vysvětlil, že o této stavbě je uvažováno 
hypoteticky a vznikne pouze pokud se najde investor. Doplnil, že petice souvisí také 
s parkovištěm a propojením ul. Fišerova a Voskovcova, doplnil, že tyto záměry ale také 
zatím nemají investora. Uzavřel, že v tomto smyslu byli občané na schůzi KMČ informováni. 
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Bod programu: 4 
Závěr 
Primátor poděkoval všem přítomným za účast na jednání zastupitelstva, připomenul, že příští 
zasedání se uskuteční ve středu 14. listopadu 2012 a patnácté zasedání zastupitelstva 
v 9:25 hodin  ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Martin Novotný v. r. 
         primátor města Olomouce 
 
 
 
 
 
 
         Jan Gottwald v. r.  
         ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
         Bc. Filip Žáček v. r. 
         ověřovatel 
 
 
 
          
 
         Gabriela Sedláková v. r. 
         zapisovatelka 


