ZÁPIS
z 29. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 10. 2019
Přítomni (bez titulů)
primátor
náměstci primátora
neuvolnění členové rady města
tajemník MMOl
vedoucí OKP
tiskové oddělení
zapisovatelka

Žbánek (nepřítomen od 16:00 hod)
Pelikán (přítomen od 13:20 do 16:00 hod),
Záleská, Bačák, Major, Konečný, Kolářová
Tichý, Šnevajs, Feranec, Holpuch
Večeř
Plachá
Sedláková

čas zahájení: 13:00 hodin zasedací místnost rady, Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 – I. čtení
oOo
29. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl schválen – 10
hlasů pro, 1 nepřítomen. Následovalo projednávání jediného bodů programu.
oOo

Bod programu: 1.

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 – I. čtení
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová, Kroutilová – ekonomický odbor, Drešr, Finková – odbor
investic, Bogoč – odbor strategie a řízení
Bačák zrekapituloval úpravy provedené na RMO 7.10.2019, kde bylo 1. čtení rozpočtu
přerušeno.
V rámci projednání části C, tj. investiční části, rozpočtu, byly diskutovány jednotlivé
předložené varianty, které počítají se začleněním, případně odsunutím některých
významných investičních akcí. Byly posuzovány dopady jejich případné nerealizace na
občany.
Bačák provedl tabulkou Rekapitulace příjmů, výdajů a financování na rok 2020. Proběhla
rozprava o jednotlivých částech rozpočtu.
Úprava byla provedena:
- v části mzdy: mínus 3 mil. Kč
- provoz odborů MMOl: mínus 10 mil. Kč
- úroky: mínus 7 mil. Kč
- odměny pro komise: mínus 2 mil. Kč
- hospodářská činnost – SNO, část opravy: mínus 10 mil. Kč

Proběhla diskuse o možnosti navýšení poplatku za odpady, což vyplývá z požadavku TSMO
na navýšení finančních prostředků od města, z důvodu rostoucích vstupních nákladů a
nutnosti zdražit jednotkové ceny, přičemž již nyní město doplácí na odpady přes 10 mil. Kč.
Současně byl diskutován návrh navýšení poplatku daně z nemovitosti. Uvedené návrhy
budou konzultovány na projednání rozpočtu s kluby zastupitelů 22.10.2019 v rámci jednání
rozšířené investiční komise.
Bylo také navrhováno ponechat výši prostředků pro MDO a MFO na úrovni roku 2019.
Odbor investic dostal za úkol prověřit případné úpravy části projektu Odpadové centrum –
třídící linka ve smyslu zlevnění projektu.
Jednotlivé úpravy rozpočtu budou zapracovány a předloženy v rámci II. čtení Návrhu
rozpočtu SMOl na rok 2020, které se uskuteční 1.11.2019 od 8 hodin.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně upravených příloh
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 zdržel se, 2 nepřítomni hlasování.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1
Jednání RMO bylo ukončeno v 16:30 hodin.

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

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

