ZÁPIS
z 28. schůze Rady města Olomouce, konané dne 7. 10. 2019
- 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);
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
Přítomni (bez titulů)
primátor
náměstci primátora
neuvolnění členové rady města
omluveni
tajemník MMOl
vedoucí OKP
tiskové oddělení
zapisovatelky

Žbánek
Pelikán (nepřítomen od 15:20 hod), Záleská,
Bačák, Major (nepřítomen 14:00 – 15:15 hod)
Konečný, Kolářová
Tichý, Šnevajs Feranec (od 8:50 hod., nepřítomen
14:00-15:30 hod)
Holpuch
Večeř
Plachá
Konečný, Štědrá, Folta
Hladíková, Vychodilová, Sedláková

čas zahájení: 8:00 hodin zasedací místnost rady, Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1
Kontrola usnesení RMO
2
2
Přístřešky MHD na autobusových a tramvajových zastávkách a provozování
reklamních zařízení
3
2.1.
Majetkoprávní záležitosti (na stůl)
4
3
Veřejná zakázka č. 19053 – Bytový dům Handkeho 711/1 Olomouc - zadání
5
4
Veřejná zakázka č. 19154 – Zřízení provozu „noční celočervená“ SSZ
v Olomouci, v křižovatkách Přerovská x Hamerská a Velkomoravská x
Švýcarské nábřeží – zahájení, komise
6
5
Veřejná zakázka č. 19110 – Grafická podoba webových stránek statutárního
města Olomouce - zrušení
7
6
Rozpočtové změny roku 2019
8
7
Hněvotínská II – přechod – smlouva o společném zadávání s Fakultní
nemocnicí Olomouc
9
8
Aktualizace zadání pro tvorbu Plánu pro chytrou Olomouc
10
9
Zapojení SMOl do projektů TAČR ÉTA a H2020 v oblasti chytrých měst
11
10
Příprava žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2020
12
11
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem k projektu Tramvajová trať
II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova
13
12
Vnitřní předpis o projektovém řízení SMOl

14
15
16
17
18
19

13
14
15
16
17
18

20

19
20

-

21

Dotace v oblasti kultury – vyhlášení programů
Individuální dotace – Národní výstava psů
Olterm – další řešení pronájmu Plaveckého stadionu
Havarijní stav střechy Plavecký stadion
Audit webových stránek města k naplnění požadavků GDPR
Organizační záležitosti – Dodatek č. 6 „Organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc“
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 – I. čtení (přerušeno)
Stanovisko SMOl k zápisu soukromé školy do rejstříku škol a školských
zařízení (na stůl)
Různé – informace členů RMO

oOo
28. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle
požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro, 2 omluveni. Následovalo
projednávání jednotlivých bodů programu.
oOo

Bod programu: 1.

Kontrola usnesení RMO
Primátor – uvedl bod a provedl materiálem po stranách.
Byl vznesen dotaz k plnění úkolu č. 7 na str. 2. Ostatní strany materiálu byly projednány bez
diskuse.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 7. 10. 2019
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.

Přístřešky MHD na autobusových a tramvajových zastávkách a
provozování reklamních zařízení
Konzultanti: Křížková, Plháková – majetkoprávní odbor, Černý – odbor dopravy a územního
rozvoje
K materiálu byla na stůl rozdána příloha obsahující rozpočet na vybudování nových
přístřešků MHD včetně elektrických přípojek.
Tichý – informoval o dosavadním průběhu celé problematiky. Nastínil možnosti dalšího
postupu.
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Křížková – konstatovala, že nejpozději 11. 11. 2019 by měl být předložen RMO návrh na
odkoupení přístřešků MHD, pokud bude společnost souhlasit s jejich odkupem a zašle
cenovou nabídku. Nastínila také další postup pro případ, že k odkupu nedojde.
Dále byla diskutována otázka provozních nákladů za tyto přístřešky.
Poté bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru majetkoprávnímu jednat se společností euroAWK s.r.o. o majetkoprávním
vypořádání v souvislosti s ukončením smlouvy a předložit RMO dne 11. 11. 2019 návrh
smlouvy o převedení vlastnického práva k přístřeškům MHD městu nebo harmonogram
odstranění přístřešků MHD v souvislosti s ukončením smlouvy
T:
O:

11. 11. 2019
vedoucí majetkoprávního odboru

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 2.1.

Majetkoprávní záležitosti
Konzultanti: Křížková, Jiříčková – odbor majetkoprávní
Pelikán – uvedl bod.
U bodu 1.1. byla schválena varianta b) a u ní upravena doba výpůjčky do 31. 12. 2025.
K bodu 1.2. Křížková konstatovala, že je předložen členům rady pro informaci, aby ho vzali
na vědomí.
Vzhledem k tomu, že k materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy, bylo zahájeno hlasování.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-SMV/VYP/001508/2016/Mlc ze dne 8. 9. 2016,
uzavřenou se státním podnikem Povodí Moravy, s.p., jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku parc. č. 1736/1 orná půda o výměře 21750 m2 a části pozemku parc. č. 1736/90
orná půda o výměře 252 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Změnou
smlouvy o výpůjčce by mělo dojít ke změně účelu výpůjčky z uložení přebytečné zeminy z
jednotlivých etap protipovodňových opatření na ochranu města Olomouce před povodněmi a
souvisejících staveb, na uložení přebytečné zeminy z jednotlivých etap protipovodňových
opatření na ochranu města Olomouce před povodněmi a souvisejících staveb, uložení
dalšího materiálu (např. kamenivo) pro využití na stavbě protipovodňových opatření a drcení
betonu z demolovaných konstrukcí z jednotlivých etap protipovodňových opatření na
ochranu města Olomouce před povodněmi a souvisejících staveb pro další využití na stavbě
protipovodňových opatření a k prodloužení doby výpůjčky do 31. 12. 2025 dle důvodové
zprávy bod č. 1.1.
2.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.2.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni

3

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 3.

Veřejná zakázka č. 19053 - Bytový dům Handkeho 711/1, Olomouc zadání
Konzultanti: Chrenko – odbor investic, Zelenka – SNO, a. s.
Pelikán – uvedl bod a konstatoval, že se jedná o stavební práce, které mají snížit
energetickou náročnost bytového domu.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a)
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku,
b)
postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na
doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 4.

Veřejná zakázka č. 19154 - Zřízení provozu "noční celočervená" SSZ
v Olomouci, v křižovatkách Přerovská x Hamerská a Velkomoravská
x Švýcarské nábřeží - zahájení, komise
Konzultanti: Chrenko – odbor investic, Černý – odbor dopravy a územního rozvoje
Major – uvedl bod a požádal Černého o zodpovězení dotazů členů RMO, které byly
vzneseny na minulém jednání (návaznost na projekt synchronizace křižovatek, červená
v koloně).
Černý – informoval, že se jedná o dvě křižovatky a to Přerovská x Hamerská a
Velkomoravská x Švýcarské nábřeží. Vysvětlil důvody, které znemožňují koordinaci
s křižovatkou na ulici Foerstrova, a také princip fungování „noční celočervené“. Jako plus
považuje „noční celočervenou“ na ulici Přerovská také proto, že je řešen i přechod, který díky
tomu bude pod světelnou signalizací 24 hodin.
V závěru diskuse Černý deklaroval, že cena VZ, která je uvedena v materiálu, je cena
obvyklá.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. zahájení a základní zadávací
podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) dodavatele, kterému bude zaslána výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy,
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3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5
Mimo projednávaný bod poskytl Černý informace o aktuální situaci na ulici Litovelská, kde
probíhá uzavírka.

Bod programu: 5.

Veřejná zakázka č. 19110 - Grafická podoba webových stránek
statutárního města Olomouce - zrušení
Tichý stručně okomentoval předložený materiál.
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ruší
zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku z důvodů uvedených v důvodové
zprávě
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 6.

Rozpočtové změny roku 2019
Konzultanti: Hélová – ekonomický odbor
Bačák – okomentoval předložený materiál včetně přílohy obsahující nekryté požadavky.
Major – informoval, že odborem investic bude dopracována jedna rozpočtová změna a
požádal o její doplnění do materiálu. Radou akceptováno.
Kolářová požádala o vykrytí částky na uspořádání benefičního představení – radou
akceptováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019

5

2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2019 dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2019
dle upravené důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 7.

Hněvotínská II - přechod - smlouva o společném zadávání s Fakultní
nemocnicí Olomouc
Konzultanti: Válková – odbor investic
Major – uvedl bod.
Válková – informovala o maximální částce, kterou je město ochotno zaplatit.
K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Olomouc a Fakultní
nemocnicí Olomouc,
3.
pověřuje
podpisem smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Olomouc a Fakultní
nemocnicí Olomouc náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8

Bod programu: 8.

Aktualizace zadání pro tvorbu Plánu pro chytrou Olomouc
Konzultanti: Struna – odbor strategie a řízení, Janák – předseda komise pro Smart City a IT
Pelikán – stručně okomentoval předložený materiál a popsal, v čem dochází ke změně oproti
materiálu, který byl již dříve schválen v RMO.
Bylo konstatováno, že ze strany SMOČR byl projeven zájem o výměnu zkušeností v této
oblasti.
Komisi pro Smart City a IT byla nabídnuta možnost uspořádání semináře o fungování tzv.
Portálu občana, který je úspěšně zaveden nyní v Hradci Králové.
V závěru projednávání členové rady požádali o doplnění Tichého do projektového týmu.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
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1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizované Zadání pro tvorbu Plánu pro chytrou Olomouc dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy
3.
ukládá
gestorovi strategie průběžně informovat o průběhu příprav Plánu pro Chytrou Olomouc a
předložit RMO k projednání analytickou část (následně i návrhovou a implementační) dle
harmonogramu z Přílohy č. 1důvodové zprávy
T:
O:

červen 2020
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9

Bod programu: 9.

Zapojení SMOl do projektů TAČR ÉTA a H2020 v oblasti chytrých
měst
Konzultanti: Maňáková – odbor dopravy a územního rozvoje, Janák – předseda komise pro
Smart City a IT
Pelikán – informoval, že předmětem předloženého materiálu je možnost zapojení se do dvou
projektů v oblasti chytrých měst.
Janák pouze doplnil, že zapojení se do projektů není právně závazné.
K materiálu neproběhla žádná diskuse.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zapojením Statutárního města Olomouc do zájmové skupiny "City Interest Group" projektu
Horizont 2020 s názvem „RUGGEDISED - Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating
Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment“
3.
souhlasí
se zapojením Statutárního města Olomouc do projektu TAČR ÉTA Univerzity Palackého v
Olomouci s názvem „Agregace a disagregace sociálních a ekonomických dat a jejich
publikace formou open dat pro účely územně plánovacích procesů“ v roli externího
aplikačního garanta
4.
ukládá
koordinátorovi rozvoje chytrého města vyplnit formulář o přistoupení k "City Interest Group"
projektu Horizont 2020 „RUGGEDISED - Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating
Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment“ z přílohy důvodové zprávy
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru informatiky a Smart City
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5.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána k podpisu "Letter of Intent" projektu TAČR ÉTA
„Agregace a disagregace sociálních a ekonomických dat a jejich publikace formou open dat
pro účely územně plánovacích procesů“ dle přílohy důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10

Bod programu: 10.

Příprava žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok
2020
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů
Pelikán – okomentoval předložený materiál.
K materiálu nebyly žádné dotazy, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na akce dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11

Bod programu: 11.

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem k projektu
Tramvajová trať II.etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají
Jeremenkova
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů, Drešr – odbor investic, Machálek –
ředitel DPMO, a. s.
Pelikán – uvedl bod.
Proběhla diskuse o důsledcích, které by nastaly, kdyby k podepsání smlouvy o partnerství
nedošlo. Dále byla řešena finanční stránka projektu Tramvajová trať II. etapa Nové Sady –
Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova. Následně byla diskuse přerušena a pokračovala až
po projednání bodu č. 19 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 – I. čtení.
Po projednání bodu č. 19 se členové RMO k materiálu vrátili a návrh usnesení schválili s tím,
že schválení realizace je podmíněno zajištěním vlastních finančních zdrojů i v dalších letech.
Tato podmínka byla doplněna do důvodové zprávy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem za účelem realizace projektu "Tramvajová trať
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II.etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova"
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 omluven, 1 nepřítomen hlasování.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 12.

Vnitřní předpis o projektovém řízení SMOl
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení, Válek, Drešr – odbor investic, Sítek,
Sečkařová – odbor dotačních projektů
Tajemník – stručně okomentoval opětovně předložený a dopracovaný materiál. K materiálu
nebyly žádné dotazy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený Vnitřní předpis o projektovém řízení statutárního města Olomouce dle přílohy č. 1
důvodové zprávy s nabytím platnosti a účinnosti od 15. 10. 2019
3.
schvaluje
pořízení webové aplikace pro správu databáze projektových námětů a projektů dle důvodové
zprávy a přílohy č. 2
4.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení rozpracovat technickou specifikaci webové aplikace
v rámci které budou jasně definovány funkční požadavky a uživatelské role v souladu
s požadavky Vnitřního předpisu o projektovém řízení statutárního města Olomouce
T:
O:

11. 11. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

5.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení uzavřít smlouvu o dílo na dodávku webové aplikace pro
správu databáze projektových námětů a projektů dle důvodové zprávy
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

6.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení po roce od účinnosti vnitřního předpisu provést
vyhodnocení efektivnosti projektového řízení včetně tvorby projektových týmů s cílem nalézt
možnosti zjednodušení vycházející ze zkušenosti s jeho uplatňováním
T:
O:

listopad 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13
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Bod programu: 13.

Dotace v oblasti kultury - vyhlášení programů na rok 2020
Konzultanti: Vykydalová, Schubert – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Záleská – uvedla bod. Konstatovala, že materiál byl projednán kulturní komisí, která ho
akceptovala. Jsou přidány nové dotační tituly a to na festivaly, Olomouc ve filmu a
mikrogranty.
Proběhla diskuse o výši dotačního titulu Olomouc ve filmu. Dále na dotaz Konečného byla
řešena problematika dotací pro UPOL, která by měla využívat dotačního titulu odboru
školství (vyjma akce AFO).
Následně bylo jednání bodu přerušeno a diskuse pokračovala po projednání bodu č. 19
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 – I. čtení.
Materiál pak byl upraven v souladu s navrhovanými úpravami v rámci 1. čtení rozpočtu
SMOl. Navrhované výše dotací podprogramů byly zapracovány do jednotlivých příloh.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyhlášení dotačních programů odboru cestovního ruchu, kultury a sportu v oblasti kultury na
rok 2019 dle upravených příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových
stránkách města
T:
O:

21. 10. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 omluven, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14

Bod programu: 14.

Individuální dotace - Národní výstava psů
Konzultanti: Vykydalová – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Záleská stručně vylíčila obsah důvodové zprávy.
Bylo konstatováno, že do budoucna je třeba určit systém objednávání výstav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl 2019 a z toho vyplývající
rozpočtovou změnu a uzavření smlouvy dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi (jmenovitě uveden pouze Bačák),
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1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15

Bod programu: 15.

Olterm - další řešení pronájmu Plaveckého stadionu
Konzultanti: Vykydalová – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Dostál, Husičková,
Řeháková – OLTERM & TD Olomouc, a. s.
Záleská – okomentovala důvodovou zprávu, v níž je uvedena historie smluvních vztahů se
společností OLTERM včetně finančních toků.
V rámci diskuse byla řešena možnost prodloužení smlouvy a případné další kroky k řešení
pronájmu plaveckého stadionu. Při té příležitosti byla navržena možnost inspirovat se
v jiných městech, kde jsou provozovány plavecké stadiony.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s výběrem externího zpracovatele zadávacího řízení MCI SERVIS s.r.o.
3.
souhlasí
s dalším postupem řešení dle důvodové zprávy
4.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu, č. JS 01/2000,
ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou se společností Olterm & TD Olomouc, a.s., jejímž
předmětem je nájem, správa a provozování souboru movitého a nemovitého majetku
tvořícího Plavecký stadion Olomouc. Změnou uvedené smlouvy by mělo dojít k jejímu
prodloužení z doby určité do 31.12.2019 na dobu určitou do 30.6.2020
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 16.

Havarijní stav střechy Plavecký stadion
Konzultanti: Dostál, Řeháková, Husičková – Olterm, Vykydalová, Fojtek – odbor cestovního
ruchu, kultury a sportu
Záleská uvedla bod a popsala stávající stav. V rozpravě konzultanti reagovali na dotazy.
Členové rady následně souhlasili s postupem opravy střechy Plaveckého stadionu dle
návrhu předkladatele. Materiál byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
společnost Olterm & TD, a.s. Olomouc zajištěním opravy střechy plaveckého stadionu dle
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varianty č.1 důvodové zprávy
3.
ukládá
zařadit částku na opravu střechy a již realizovanou opravu v celkové výši 6 566 430,-Kč do
soupisu nekrytých požadavků
T:
O:

21. 10. 2019
vedoucí ekonomického odboru

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17

Bod programu: 17.

Audit webových stránek města k naplnění požadavků GDPR
Konzultanti: Štěpánek, Vrtalová – odbor právní
Tajemník okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
pověřenci pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s webmasterem a dotčenými odbory a
MPO dle přílohy č. 1 důvodové zprávy upravit webové stránky SMOl v souladu s
doporučeními obsaženými v příloze č. 2 důvodové zprávy
T:
O:

leden 2020
vedoucí právního odboru, vedoucí odboru kancelář primátora, vedoucí odboru
cestovního ruchu, kultury a sportu, vedoucí odboru dotačních projektů, vedoucí
odboru ochrany, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství,
vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí
odboru investic, vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odboru správních
činností, vedoucí odboru kancelář tajemníka, ředitel Městské policie Olomouc

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 18.

Organizační záležitosti - Dodatek č. 6 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
Tajemník uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez
diskuse a bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 6 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
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dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 10. 2019
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19

Bod programu: 19

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 – I. čtení (přerušeno)
Bačák provedl důvodovou zprávou.
Čtení rozpočtu bylo zahájeno projednáním investiční části, kterou odbor investic předložil
s návrhem financování investic ve variantách. Rozprava se týkala velkých akcí a jejich
důležitosti pro město. Projednání investiční části bylo přerušeno a bylo přistoupeno
k projednání dalších částí rozpočtu.
Mzdy MMOl: tajemníkovi bylo uloženo předložit každý rok návrh optimalizace a zefektivnění
pracovních míst s tím, že dojde k stop stavu přijímání nových zaměstnanců.
Tajemník dále předloží návrh na úsporu ve výši 2 mil. Kč v rámci odměn komisím.
V rámci provozního rozpočtu odborů a oddělení bylo konstatováno, že návrh rozpočtu je na
úrovni předchozího roku. K úpravám došlo v rámci odboru cestovního ruchu, kultury a
sportu, kde došlo k částečnému snížení u některých položek.
Byla navržena také úprava části rozpočtu týkající se neinvestičních dotací.
Objednávka veřejných služeb: navrženo snížení celkové částky cca o 3 % alikvotně.
Projednávání 1. čtení rozpočtu bylo přerušeno s tím, že bylo uloženo ekonomickému odboru
zapracovat navržené úpravy, poté se bude pokračovat v projednání na monotematické
schůzi RMO dne 14.10.2019 od 13 hodin.

Bod programu: 20.

Stanovisko SMOl k zápisu soukromé školy do rejstříku škol a
školských zařízení
Konzultant: Fantová – odbor školství
Konečný okomentoval materiál s tím, že žádost podpořila komise pro výchovu a vzdělávání a
využití volného času a mládeže. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
kladné stanovisko k zápisu základní školy do rejstříku škol a školských zařízení dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
O:

21. 10. 2019
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20
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Bod programu: 21

Různé – informace členů RMO
Pelikán:
– předložil členům RMO pro informaci Provozní řád městského tržiště (Tržní řád).
Členové RMO vzali předložený materiál na vědomí.

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 17:50 hodin.

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

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