
 

USNESENÍ 
 

z 1. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 10. 11. 2014 
 

 

 

1 Slib členů Zastupitelstva města Olomouce 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

že 44 členů Zastupitelstva města Olomouce složilo zákonem předepsaný slib bez 
výhrady 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 3 
 
 

2 Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
města Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

upravený návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3.; hlasování č. 4 
 
 

3 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 rady města na 6 a počet neuvolněných členů na 5 
 

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 od 
10.11.2014 dlouhodobě uvolněni a to funkce primátora a 5 náměstků primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 4.; hlasování č. 5, 6 
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4 Volba členů Rady města Olomouce 
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. 2014 
primátora města Olomouce 
doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. (ČSSD)  
s kompetencemi: odbor kancelář primátora, odbor dopravy, odbor interního auditu a 
kontroly, Městská policie Olomouc a zastupování statutárního města Olomouce 
navenek  
 

2. zvolilo 

dnem 10. 11. 2014 náměstky primátora města Olomouce a určilo jejich kompetence: 
 
JUDr. Martina Majora, MBA (ODS) 
s kompetencemi: odbor ekonomický, odbor ochrany 
 
RNDr. Ladislava Šnevajse (KDU-ČSL) 
s kompetencemi: odbor evropských projektů, odbor sociálních věcí, bytová politika, 
městská památková rezervace, Hřbitovy města Olomouce  
 
RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. (TOP 09)  
s kompetencemi: odbor koncepce a rozvoje, odbor životního prostředí, Zoologická 
zahrada Olomouc 
 
Ing. Jaromíra Czmera (ČSSD) 
s kompetencemi: odbor investic, majetkoprávní odbor 
 
PhDr. Pavla Urbáška (ČSSD) 
s kompetencemi: odbor školství, odbor vnějších vztahů a informací, Moravské 
divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc, Knihovna města Olomouce 
 

3. určilo 

v souladu s ust. § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zastupování primátora města takto:  
 
a) JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora 
b) pořadí zastupování dalšími náměstky: RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Aleš 
Jakubec, Ph.D., Ing. Jaromír Czmero, PhDr. Pavel Urbášek 
 

4. zvolilo 

v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dnem 10. 11. 2014 neuvolněnými členy Rady města Olomouce: 
 
Mgr. Filipa Žáčka (ČSSD) 
Bc. Miroslava Petříka (ČSSD) 
prof. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc. (ODS) 
Ing. arch. Michala Giacintova (KDU- ČSL) 
Ing. Annu Taclovou (TOP 09) 
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Předložil: členové zastupitelstva města 
Bod programu: 5.; hlasování č. 7 - 22 
 
 

5 Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města 
Olomouce a odměňování za funkce členů výborů zastupitelstva 
a komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

poskytování navrhovaných měsíčních odměn a výši paušální částky dle předložené 
důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 6.; hlasování č. 23 
 
 

6 Pověření k oddávání 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 

okruh oddávajících ze zákona 
 

3. pověřuje 

v souladu s § 11a zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijímáním prohlášení 
snoubenců o uzavření manželství tyto členy Zastupitelstva města Olomouce: 
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.; MUDr. Ivo Mareš, MBA; prof. MUDr. Čestmír Neoral, 
CSc.; Ivana Plíhalová; Jitka Weiermüllerová; Mgr. Filip Žáček; Miroslav Behro; 
Ing. Ivo Vlach; Mgr. Pavel Bednařík; Mgr. Dominika Kovaříková; Ing. arch. Pavel 
Grasse; Ing. arch. Tomáš Pejpek; Ing. arch. Michal Giacintov; Mgr. Matouš Pelikán; 
Mgr. Milan Feranec; Mgr. Miroslava Ferancová; Mgr. Miroslav Žbánek, MPA; Bc. Filip 
Červinka; MUDr. Milan Brázdil; Jaromír Lošťák 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 7.; hlasování č. 24 
 
 

7 Kampaň pro místní referendum 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 

návrh kampaně pro místní referendum dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

Radě města Olomouce organizační a technické zabezpečení přípravy a průběhu 
kampaně pro místní referendum dle upravené důvodové zprávy 
T: dle důvodové zprávy 
O: Rada města Olomouce 
 

4. schvaluje 

deklaraci Zastupitelstva města Olomouce ve znění: „Zastupitelstvo města Olomouce 
si je vědomo významu místního referenda, které vyhlásilo na pátek 12. 12. 2014 ve 
věci regulace hazardu v Olomouci. Zastupitelstvo města Olomouce vyzývá občany 
k využití svého práva hlasovat v referendu o regulaci hazardu. 
 

Předložil: členové zastupitelstva města 
Bod programu: 8.; hlasování č. 25 
 
 
 

 
 
 

 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.  v. r. 
primátor města Olomouce 

JUDr. Martin Major, MBA  v. r.  
1. náměstek primátora 

  

 


