ZÁPIS
z 42. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 3. 2020
- 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

Žbánek
Pelikán, Bačák, Záleská, Kolářová, Konečný,
Major

neuvolnění členové rady města

Šnevajs, Tichý

omluveni

Holpuch, Feranec

tajemník MMOl
vedoucí OKP
tiskové oddělení
zapisovatelky

Večeř
Plachá
Štědrá
Hladíková

čas zahájení: 10:00 hodin velký sál, Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1
Příprava statutárního města Olomouce na ekonomické dopady související
s COVID-19
2
2
Veřejná zakázka – Dodávka respirátorů – přímé zadání
3
3
Olomoucké listy – anulace dubnového vydání
4
4
Oznámení liberační události
5
Různé – informace členů RMO

oOo
42. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Miroslav Žbánek. Předložený návrh programu
byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro, 2 omluveni.
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu.
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Bod programu: 1.
Příprava statutárního města Olomouce na ekonomické dopady související s COVID-19
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení, Zedek, Finková – odbor investic, Langr
– odbor ochrany, Dokoupilová – odbor ekonomický, Skalický – ředitel MPO
Primátor – uvedl bod a poprosil konzultanty o komentář k jednotlivým kapitolám důvodové
zprávy.
Bogoč – konstatoval, že materiál byl připraven ve spolupráci s ekonomickým odborem a
odborem investic. Je rozdělen do 5 částí (A – E). Shrnul, jakým systémem budou
pozastaveny investice.
Byl vznesen dotaz týkající se estetizace. Kolářová prezentovala tři možné varianty řešení.
Bylo dohodnuto, že tyto varianty budou do materiálu doplněny.
Finková – okomentovala část A) důvodové zprávy, týkající se investic. Zde byly řešeny
návrhy na úspory v rámci projektování a v rámci realizace. Byla řešena i tramvajová trať II.
etapa, kdy v případě zrušení zadávacího řízení neproběhne plánované kácení dřevin, bez
něhož nelze začít stavět. Projekt je dle investic realizovatelný i v případě, že kácení dřevin
proběhne v podzimních měsících roku 2020 a stavební práce pak budou zahájeny na jaře
roku 2021.
Byl řešen také plán obnovy vodovodů a kanalizací, kde je třeba také nalézt úspory a
ponechat jen havarijní projekty. Zde Bogoč sdělil, že je prověřováno, zda v této situaci lze
zrušit povinné limity.
Na příštím jednání RMO bude předložen materiál, týkající se tramvajové trati II. etapa.
Dále bylo rozhodnuto neuzavírat nové smlouvy a přerušit práce do dalšího termínu. Zde
Zedek konstatoval, že nadále probíhá 5 akcí, kdy ta největší je rekonstrukce radnice. Pokud
budou firmy ochotny a schopny tyto akce dokončit, budou dokončeny.
Pro přehlednost by měla být nachystána tabulka s rizikovými projekty, kde firmy
avizují problémy a kde vyústí problém z hlediska dotací.
Zedek konstatoval, že něco je řešeno odborem investic a něco odborem dotačních projektů.
Bogoč shrnul část B) důvodové zprávy, týkající se dotační politiky města. Zde jsou dvě
varianty, a to průběžné dotační programy, kde bude zrušena lhůta pro podávání žádostí a
pak ukončené dotační programy, kde je navrženo přehodnocení jednotlivých akcí z pohledu
jejich uskutečnitelnosti. O všech dotacích by mělo být nově rozhodnuto – tzn. stávající
schválení RMO a ZMO bude revokováno.
Úkol pro ekonomický odbor – rozešle tabulku pro úpravu rozpočtových změn
vedoucím odborů. Ti doplní požadované paragrafy a položky. Tyto úspory pak budou
převedeny do rezervy rady. T: 23. 3. 2020.
Na RMO 23. 3. 2020 bude schválen termín, program a organizační zajištění ZMO 6. 4. 2020.
Proběhla diskuse o možnostech revokace dotací. Bylo dohodnuto, že budou revokovány
veškeré dotace a následně bude uloženo Radě města Olomouce předložit nejnutnější dotace
nad 50 tisíc Kč.
V části C) důvodové zprávy jsou pak uvedeny další možnosti úspor, které mají dlouhodobější
charakter.
Úkol pro majetkoprávní odbor: vytipovat nemovitosti, které nemusí být vykupovány.
Dále ve spolupráci s SNO, a. s. vyčíslit odpuštění nájmu v nebytových prostorách a
provozovnách, kterých se dotklo usnesení vlády. T: 23. 3. 2020
Poté byla diskuse ukončena a bylo přistoupeno ke hlasování.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zastavení projektové přípravy a odložení realizace projektů a oprav dle části A důvodové
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zprávy
3.
ukládá
odboru investic průběžně sledovat a vyhodnocovat s dodavateli již vysoutěžených staveb
aktuální stav a informovat RMO o případných rizicích (zejména s vazbou na dotace) a
odboru dotačních projektů zahájit jednání s poskytovateli dotací o úpravě podmínek dotace
(T: průběžně)
T:
O:

27. 4. 2020
vedoucí odboru investic, vedoucí odboru dotačních projektů

4.
rozhodla
o zkrácení lhůty po podání žádostí o dotaci u všech aktivních dotačních programů do
18.3.2020 dle části B. důvodové zprávy
5.
schvaluje
další postup u ukončených dotačních programů dle části B. důvodové zprávy
6.
ukládá
odboru majetkoprávnímu ve spolupráci se Správou nemovitostí Olomouc, a.s. zpracovat
analýzu dopadů COVID – 19 a přehled nájemců v městských budovách souvisejících s
nemožností provozovat komerční prostory ve vztahu k jejich uzavření dle usnesení vlády ČR
č. 211 ze dne 14. 3. 2020 a č. 214 ze dne 15. 3. 2020
T:
O:

23. 3. 2020
vedoucí odboru majetkoprávního

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.
Veřejná zakázka – Dodávka respirátorů – přímé zadání
Major okomentoval předloženou důvodovou zprávu.
Byl vznesen požadavek na doplnění materiálu o objednávku a také o rozhodnutí krizového
štábu.
Poté bylo upraveno usnesení č. 3 takto: „pověřuje Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora
města k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci
výše uvedeného zadávacího řízení“.
O takto upraveném usnesení bylo následně hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené
veřejné zakázce
2.
schvaluje
v souladu s § 29, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů přímé zadání dodavateli dle DZ
3.
pověřuje
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města k podpisu smlouvy, případně dodatků ke
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smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení
4.
ukládá
odboru ekonomickému ihned provést rozpočtová opatření dle doporučení v důvodové zprávě
T:
O:

23. 3. 2020
vedoucí ekonomického odboru

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.
Olomoucké listy – anulace dubnového vydání
Předložený materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
anulaci dubnového vydání Olomouckých listů včetně vyplývajících finančních úspor
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4.
Oznámení liberační události
Materiál byl projednán bez rozpravy a následně jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předložené oznámení Liberační události dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 5
Různé – informace členů RMO
Tajemník:
-

poskytl informace o dosavadním a plánovaném fungování Magistrátu města
Olomouce v souvislosti s COVID 19

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

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