ZÁPIS
ze 17. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23. 4. 2019
Poznámka:
zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (GDPR)

Přítomni (bez titulů)
primátor
náměstci primátora
neuvolnění členové rady města
omluven
tajemník MMOl
vedoucí OKP
tiskové oddělení
zapisovatelka

Žbánek
Major, Konečný, Kolářová, Pelikán, Záleská,
Hekela
Feranec, Tichý, Šnevajs (od 9:10 hodin)
Holpuch
Večeř
Plachá
Štědrá
Vychodilová

čas zahájení: 9:00 hodin zasedací místnost rady primátora, radnice

PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1
Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce
2
2
Individuální dotace v oblasti školství
3
3
Zahraniční služební cesta do Nördlingenu
4
4
Lokalita Šantovka – aktuální informace
5
5
Individuální dotace v oblasti kultury
6
Různé
oOo
17. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle
požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro. Následovalo projednávání
jednotlivých bodů programu.
oOo

Bod programu: 1.
Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Filipa Žáčka (ČSSD)
dnem 13. 3. 2019
3.
bere na vědomí
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - prvního náhradníka (ČSSD) pana Mgr.
Miroslava Gajdůška, MBA, dnem 14. 3. 2019
4.
bere na vědomí
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Miroslava Gajdůška,
MBA (ČSSD) dnem 17. 4. 2019
5.
bere na vědomí
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - druhého náhradníka (ČSSD) paní Bc.
Jitky Weiermüllerové, MBA, dnem 18. 4. 2019
6.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Filipa
Žáčka (ČSSD) dnem 13. 3. 2019
- vzít na vědomí nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - prvního náhradníka
(ČSSD) pana Mgr. Miroslava Gajdůška, MBA dnem 14. 3. 2019
- vzít na vědomí rezignaci pana Mgr. Miroslava Gajdůška, MBA (ČSSD) na mandát člena
Zastupitelstva města Olomouce
- vzít na vědomí nastoupení členky Zastupitelstva města Olomouce - druhého náhradníka
(ČSSD) paní Bc. Jitky Weiermüllerové, MBA dnem 18. 4. 2019
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.
Individuální dotace v oblasti školství
Konzultant: Fantová – odbor školství
Konečný uvedl bod s tím, že je třeba zvážit vyhlášení dotačního titulu v příštím roce.
Konzultantka v rozpravě reagovala na dotazy členů rady a doporučila radě u všech žádosti
akceptovat návrhy odboru školství. Radou schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 v oblasti
Individuální dotace v oblasti školství včetně přílohy č.1 a č.2

2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
včetně rozpočtových změn
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 nad 50 tis Kč včetně rozpočtových změn a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy č.2 důvodové
zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis Kč roku 2019
dle přílohy č.1 důvodové zprávy
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.
Zahraniční služební cesta do Nördlingenu
Konečný okomentoval materiál. Hekela doplnil náměstka Konečného o podrobnější
informace plánované návštěvy partnerského města. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4.
Lokalita Šantovka – aktuální informace
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje
Černý okomentoval aktuální informace týkající se lokality Šantovka, konkrétně průběhu
pořizování Změny č. II Územního plánu Olomouce. Popsal skutečnosti, ke kterým došlo od
minulého jednání ZMO 4. 3. 2019. Uvedl, že úřad územního plánování vyčkává odpovědi
Ministerstva kultury a rovněž rozhodnutí KÚOK ve věci nečinnosti pořizovatele a ZMO.
V závislosti na jejich obsahu zvolí další postup tak, aby byla v co největší míře eliminována
možnost zpochybnění a případného napadení procesu pořízení změny ÚPD. Materiál pak
bude předložen na červnovém jednání Zastupitelstva města Olomouce. Usnesení bylo
doplněno o část 2. ukládá – bezodkladně informovat RMO o průběhu pořizování Změny č. II.

Územního plánu Olomouc (O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, T: 6. 5. 2019)
Upravený návrh usnesení byl jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
bezodkladně informovat RMO o průběhu pořizování Změny č. II Územního plánu Olomouc
T:
O:

6. 5. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 5.
Individuální dotace v oblasti kultury
Hekela okomentoval žádosti a doporučil radě schválit finanční prostředky ve výši návrhu
odboru kultury. Radou akceptováno bez výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, včetně přílohy
2.
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl roku 2019 do 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy
včetně rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč s příjemcem dle přílohy
důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl roku 2019 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtové změny a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle přílohy důvodové
zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenou dotací do 50 tis. Kč roku 2019 dle
přílohy důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

6.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle přílohy důvodové zprávy
T:
O:

3. 6. 2019
vedoucí odboru kultury

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 6.
Různé
V rámci bodu byla diskutována problematika předzahrádek.
Pelikán upozornil na terasu u Air Baru; bylo konstatováno, že se jedná o dočasnou stavbu
vybudovanou nájemcem na vlastní náklady (schváleno RMO v rámci majetkoprávních
záležitostí) s tím, že po ukončení nájmu, dojde k odstranění terasy.
Předzahrádka u Cukrárny Aida – vzhledem ke skutečnosti, že i přes upozornění majitele
nedošlo k podání žádosti o zábor veřejného prostranství (ke dni 23. 4. 2019), trvá RMO na
svém rozhodnutí ze dne 15. 4. 2019.

Jednání rady bylo ukončeno primátorem v 10:00 hodin.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.
primátor města Olomouce

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

