ZÁPIS
z 31. schůze Rady města Olomouce, konané dne 1. 11. 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

Žbánek
Pelikán, Záleská,
Kolářová
Tichý, Holpuch
Feranec, Šnevajs

tajemník MMOl
vedoucí OKP
tiskové oddělení
zapisovatelky

Večeř
Plachá
Folta
Hladíková

Bačák,

Major,

Konečný,

čas zahájení: 12:00 hodin zasedací místnost rady, Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1
Oznámení o pojistné události (na stůl)
2
2
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 – II. čtení

oOo
31. 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.

Oznámení o pojistné události
Konzultanti: Staniczková – odbor právní

Pelikán – stručně okomentoval předloženou důvodovou zprávu.
Staniczková poté reagovala na vznesené dotazy členů rady.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle závěru důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - II. čtení
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová, Kroutilová – ekonomický odbor, Drešr, Finková – odbor
investic, Bogoč – odbor strategie a řízení, Sečkařová – odbor dotačních projektů
Bačák – v úvodu zrekapituloval změny, které byly zapracovány po I. čtení rozpočtu.
V části A – oblast příjmů byla věnována pozornost výši daní z příjmu fyzických osob,
právnických osob a také výši DPH s ohledem na predikaci ministerstva financí u jednotlivých
daní.
V části C – investiční části, byly opětovně řešeny velké investiční akce, kdy bylo předloženo
několik variant možného řešení.
V závěru diskuse bylo konstatováno, že je třeba ještě optimalizovat a přepočítat velké
investiční akce. Následně bude v rámci RMO 11. 11. 2019 předložen bod Návrh rozpočtu
SMOl na rok 2020 – III. čtení. Bod bude předložen na stůl.
Poté bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 15:00 hodin.

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

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