ZÁPIS
ze 43. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23. 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
neuvolnění členové rady města
tajemník MMOl
vedoucí OKP
tiskové oddělení
zapisovatelky

Žbánek
Pelikán, Záleská, Bačák, Kolářová, Konečný,
Major
Tichý, Šnevajs (nepřítomen do 9:30 hod.),
Feranec, Holpuch (on-line)
Večeř
Plachá
Štědrá, Folta
Vychodilová, Sedláková

čas zahájení: 9:00 hodin velký zasedací sál, Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Kontrola usnesení RMO
2
2.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
3
3.
Veřejná zakázka č. 20058 - Nákup plně nízkopodlažních autobusů pro DPMO,
a.s. pro roky 2021 - 2022 - příkazní smlouva
4
3.1.
Veřejná zakázka č. 20033 - Oprava tramvaj. křižovatky Náměstí Hrdinů,
Olomouc - výhyb. zhlaví ul. Legionářská - přímé zadání
5
3.2.
Veřejná zakázka č. 18144 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel –
zrušení
6
3.3.
Veřejná zakázka 20037 - Oprava střech přístřešků radnice
7
4.
Náhrada ušlého zisku - tř. 1. máje
8
5.
Rozpočtové změny roku 2020
9
6.
Bytové záležitosti
7.
Povolení výjimky – pěší zóna - staženo
8.
Zvláštní užívání komunikací – staženo
9.
Půlmaraton Olomouc – staženo
10
10.
Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2019
11.
Klíčové aktivity projektu Olomouc plánuje budoucnost 2 - staženo
11
12.
Petice – Slavonín
12
13.
Sušárna kalů na ČOV Olomouc
14.
Podmínky provozu elektrokoloběžek – staženo
13
15.
Výsledky analýz městských akciových společností, kde je město Olomouc

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

jediným akcionářem a další postup ve změnách jejich řízení
Limity, kompetence a základní ekonomické ukazatele příspěvkových
organizací (vyjma školských zařízení)
17.
Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele s přijetím darů (hrobová
zařízení)
18.
Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru
19.
Moravská filharmonie Olomouc - žádost o slevu z pronájmu sálu Reduta
20.
Projekt "Olomouc plánuje budoucnost" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace –
staženo
21.
Smlouvy o výpůjčce majetku SMOL příspěvkovým organizacím – školám
22.
Stanovisko SMOl k navýšení kapacity soukromé lesní mateřské školy
23.
Aquapark - provozní zpráva za rok 2019
23.1. Aquapark Olomouc, a. s. - staženo
24.
Kontrola dotace u Atletického klubu Olomouc z.s. poskytnuté v roce 2019
25.
Kontrola dotace u FK Slavonín, z.s. poskytnuté v roce 2019
26.
Kontrola dotace u SFK Nedvězí, z.s., poskytnuté v roce 2019
27.
Kontrola dotace u SKUP Olomouc, z.s. poskytnuté v roce 2019
28.
Kontrola hospodaření s finančními prostředky poskytnutými SMOl u MŠ
Olomouc, Wolkerova 34 v roce 2018
29.
Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby
30.
Podpora společensko - prospěšných projektů
31.
Stanovení termínu a návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce
32.
Organizační záležitosti - Dodatek č. 10 "Organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc"
33.
Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Podpisového řádu statutárního města
Olomouce"
34.
Analýza dopadů COVID – 19 v návaznosti na nemožnost provozovat komerční
prostory v důsledku usnesení vlády ČR
35.
Zrušení výběru úplaty ve školách a zařízeních zřizovaných SMOl
36.
Dotace z rozpočtu SMOl
36.1. Dotace odboru sociálních věcí včetně dotací z programu společenskoprospěšných projektů
36.2. Individuální dotace - farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv. Michala
Olomouc
37.
Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru investic Magistrátu
města Olomouce
38.
Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru ochrany MMOl
39.
Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu Magistrátu města Olomouce
40.
Stav a rizika staveb související s COVID-19
16.

oOo
43. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle
požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro, 1 omluven. Následovalo
projednávání jednotlivých bodů programu. Primátor upozornil, že radní Holpuch není
přítomen osobně, ale bude on-line, včetně hlasování a diskuse k jednotlivým bodům.
oOo

Bod programu: 1.
Kontrola usnesení RMO
Primátor provedl materiálem po stranách. Náměstek Pelikán v diskusi upozornil, že úkol s
pořadovým číslem 6 týkající se Výzvy 03 18 092 Operačního programu Zaměstnanost je
možné vypustit ze sledování, neboť již došlo k vyhodnocení programu. Radní návrh
náměstka Pelikána akceptovali bez výhrad. Takto upravená důvodová zpráva byla
jednohlasně schválena.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 23. 3. 2020 dle upravené důvodové
zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
bod 3, část 4, usnesení RMO ze dne 10. 2. 2020, týkající se Přístřešků MHD na
autobusových a tramvajových zastávkách a reklamních zařízení ve vlastnictví společnosti
euroAWK s.r.o. a bod 23, část 4, usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019 týkající se Výzvy 03 18
092 Operačního programu Zaměstnanost
Usnesení bylo schváleno: 10 pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Major 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.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit darování části pozemků parc. č. 294/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 294/2
ostatní plocha o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 294/4 ostatní plocha o výměře 20 m2), vše k.
ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1,
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.
449/39 a parc. č. 449/41, oba ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., spočívající v právu
zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení a v právu
vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu
neurčitou s jednorázovou úplatou za zřízení budoucího věcného břemene ve výši 500 Kč +

DPH dle důvodové zprávy bod 2.1,
4.
schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 449/39 a parc. č. 449/41, oba ostatní plocha
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o., spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucích služebných
pozemcích plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky
v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení, na dobu neurčitou s jednorázovou úplatou za zřízení věcného
břemene ve výši 500 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.1,
5.
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti, který bude spočívat v rozšíření předmětu nájmu o další pozemek, na kterém
bude zároveň zřízena služebnost, a to pozemek parc. č. 1093/1, ostatní plocha, k.ú.
Samotišky, obec Samotišky v rozsahu dle situačních nákresů, ve vlastnictví Olomouckého
kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 2.2.
Usnesení bylo schváleno: 10 pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.
Veřejná zakázka č. 20058 - Nákup plně nízkopodlažních autobusů pro DPMO, a.s. pro
roky 2021 - 2022 - příkazní smlouva
Major okomentoval materiál a v diskusi reagoval na dotazy členů rady. Schváleno bez úprav
v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a Dopravním podnikem města
Olomouce a.s.
Usnesení bylo schváleno: 10 pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 3.1.
Veřejná zakázka č. 20033 - Oprava tramvaj. křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc výhyb. zhlaví ul. Legionářská - přímé zadání
Major uvedl bod a v rozpravě odpověděl na dotazy radních. Předložený materiál byl schválen
bez úprav.
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 článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli
- schvaluje smlouvu o společném zadávání dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat smlouvu o společném zadávání
T:
O:

27. 4. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 9 pro, 1 se zdržel hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 3.2.
Veřejná zakázka č. 18144 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - zrušení
Major uvedl bod. Konstatoval, že zrušení veřejné zakázky reflektuje současnou situaci
nouzového stavu. Připustil, že je možné, investici v budoucnu znovu zařadit do rozpočtu
SMOl. Předložený materiál byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
ruší
v souladu s § 170 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou
zakázku z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
Usnesení bylo schváleno: 10 pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 3.3.
Veřejná zakázka 20037 - Oprava střech přístřešků radnice
Tajemník uvedl bod s tím, že se jedná o investice logicky navazující na opravu fasády
radnice. Je tedy na místě, aby stavební práce byly prováděny současně. Tajemník
v rozpravě reagoval na dotazy radních. Usnesení bylo předloženo variantně; po diskusi bylo
rozhodnuto postupovat dle varianty B.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
realizaci postupu dle varianty B) důvodové zprávy

3.
ukládá
odboru kancelář tajemníka provést rozpočtovou změnu ve výši 1 729 400,90 Kč ve prospěch
rozpočtu odboru investic na realizaci opravy střech přístřešků radnice
T:
O:

27. 4. 2020
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Usnesení bylo schváleno: 10 pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 4.
Náhrada ušlého zisku - tř. 1. máje
Major okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru právnímu ihned zajistit prostřednictvím AK Ritter & Šťastný zaslání odpovědi SMOl
právnímu zástupci skupiny podnikatelů dle závěru důvodové zprávy
T:
O:

27. 4. 2020
vedoucí právního odboru

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

Bod programu: 5.
Rozpočtové změny 2020
Bačák upozornil na materiál, který byl rozdán na stůl. Konstatoval, že se jedná o rozpočtové
změny reflektující nouzový stav, kdy dojde k navýšení rezervy RMO. Odbory MMOl obdržely
na minulém jednání rady úkol - najít možné zbytné částky v rozpočtech svých odborů. Radě
města je nyní předkládán souhrn všech úsporných opatření.
Vzhledem k nouzovému stavu Bačák doporučil, aby bylo schvalování rozpočtových změn
všech výdajů souvisejících se zajištěním bezpečnostních opatření pro ochranu před nákazou
COVID-19 v kompetenci rady a to bez omezené výše; členové rady tento návrh akceptovali.
V tomto duchu bylo upraveno usnesení, které bylo následně jednohlasně schváleno.
Ze soupisu nekrytých požadavků byla vykryta položka č. 3
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 - část A a B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2020 dle upravené důvodové zprávy - část A
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2020 dle upravené důvodové zprávy - část A

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2020 dle
upravené důvodové zprávy - část B
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

4.
doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení rozšíření závazných ukazatelů (s účinností od 12. března 2020 - vyhlášení pro
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS
CoV-2 nouzový stav) rozpočtu SMOl na rok 2020 takto: Rozpočtové změny všech výdajů
souvisejících se zajištěním bezpečnostních opatření pro ochrany před nákazou COVID-19
jsou v kompetenci schvalování Rady města Olomouce bez omezené výše
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8

Bod programu: 6.
Bytové záležitosti
Pelikán provedl materiálem. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 26, o velikosti 3+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Holická 51, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Černá cesta 25, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a)
d) tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod
2b)
2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, U letiště 2, Olomouc
XXXXX, U letiště 2, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory:
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, U letiště 8, Olomouc

RC Heřmánek, z.s., Náves Svobody 41, Olomouc – s ponecháním stávající výše nájemného
d) do 31.8.2020, 30.9.2020, do 31.12.2020, do 14.1.2021, do 31.1.2021 a 14.2.2022 s
nájemci:
XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2020
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2020
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022
e) na půl roku, 3 měsíce, s nájemci:
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX Holická 51, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, tř. Spojenců 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc – na 3 měsíce

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt – na 3 měsíce
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – bezbariérový byt – na 3 měsíce
XXXXX Balbínova 5, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d, e)
3. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
XXXXX, Topolová 2, Olomouc, byt č. 9
dle důvodové zprávy bod 6)
3.
nevyhovuje
žádosti XXXXX o přidělení bytu č. 15, Černá cesta 9, Olomouc, panu XXXXX
dle důvodové zprávy bod 3)
4.
bere na vědomí
přechod nájmu bytu č. 1, Sokolská 25, Olomouc na XXXXX dle důvodové zprávy bod 4)
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9

Bod programu: 7.
Povolení výjimky - pěší zóna (staženo)

Bod programu: 8.
Zvláštní užívání komunikací (staženo)

Bod programu: 9.
Půlmaraton Olomouc (staženo)

Bod programu: 10.
Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2019
Major uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav.
V rámci bodu byla diskutována otázka počtu přepravovaných osob v prostředcích MHD.
Členové rady doporučují zvážit úpravu jízdních řádů dle prázdninového provozu, popř.
víkendového režimu. Bude rozhodnuto na jednání Krizového štábu.
Usnesení:

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
úhradu nedoplatku za rok 2019 formou zápočtu dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat zápočet
T:
O:

27. 4. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10

Bod programu: 11.
Klíčové aktivity projektu Olomouc plánuje budoucnost 2 (staženo)
Bod programu: 12.
Petice - Slavonín
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
návrh odpovědi na petici a ukládá primátorovi města odpovědět petentům dle návrhu
odpovědi.
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11

Bod programu: 13.
Sušárna kalů na ČOV Olomouc
Primátor okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. Schváleno bez
úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
Odboru investic dokončit přípravu realizace stavby sušárna kalů na ČOV Olomouc a zařadit
její financování do návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023.
T:
O:

29. 6. 2020
vedoucí odboru investic

3.
ukládá
Odboru dotačních projektů zajistit podání žádosti na využití dotačních prostředků na
spolufinancování stavby sušárny kalů na ČOV Olomouc.
T:
O:

29. 6. 2020
vedoucí odboru dotačních projektů

Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 14.
Podmínky provozu elektrokoloběžek (staženo)

Bod programu: 15.
Výsledky analýz městských akciových společností, kde je město Olomouc jediným
akcionářem a další postup ve změnách jejich řízení
Feranec krátce shrnul dosavadní kroky vedoucí k realizaci nové koncepce řízení akciových
společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem. V rozpravě reagoval na
dotazy členů rady. Materiál byl schválen beze změn.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a výsledky ekonomicko-finančních analýz
2.
schvaluje
návrh dalšího postupu v rámci změn v řízení městských akciových společností, kde je
statutární město Olomouc jediným akcionářem
3.
ukládá
Mgr. Milanu Ferancovi, členu rady města, a) připravit podmínky pro zavedení pravidelného
konsolidovaného reportingu pro RMO a ZMO, b) připravit a předložit Radě města Olomouce
k projednání návrh strategického dokumentu o řízení městských akciových společností, kde
je statutární město Olomouc jediným akcionářem
T:
O:

25. 5. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13

Bod programu: 16.
Limity, kompetence a základní ekonomické ukazatele příspěvkových organizací (vyjma
školských zařízení)
Primátor okomentoval materiál. Členové rady vzali materiál na vědomí s tím, že bude
předložen a prodiskutován v politických klubech. Schváleno bez úprav.
Usnesení:

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14

Bod programu: 17.
Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele s přijetím darů (hrobová zařízení)
Pelikán okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím darů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

27. 4. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15

Bod programu: 18.
Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru
Záleská uvedla bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci Moravské divadlo Olomouc
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 19.
Moravská filharmonie Olomouc - žádost o slevu z pronájmu sálu Reduta
Záleská okomentovala materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
rozhodla
o neposkytnutí slevy dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

27. 4. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17

Bod programu: 20.
Projekt "Olomouc plánuje budoucnost" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - staženo

Bod programu: 21.
Smlouvy o výpůjčce majetku SMOL příspěvkovým organizacím - školám
Konečný uvedl bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku SMOl s příspěvkovou organizací Fakultní základní
škola a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, Základní škola a Mateřská škola Olomouc,
Demlova 18, Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41,
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
O:

27. 4. 2020
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 22.
Stanovisko SMOl k navýšení kapacity soukromé lesní mateřské školy
Konečný okomentoval materiál. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
uděluje
souhlasné stanovisko k navýšení kapacity Lesní mateřské školy Sofisa, š.p.o dle důvodové
zprávy
3.
ukládá
informovat žadatelku o přijatém usnesení
T:
O:

27. 4. 2020
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19

Bod programu: 23.
Aquapark - provozní zpráva za rok 2019
Záleská okomentovala materiál s tím, že provozní smlouva je předkládána na základě
Koncesní smlouvy mezi SMOl a společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s. Záleská vyzdvihla
dobré hospodaření společnosti (vývoj tržeb) a uvedla, že průměrná denní tržba meziročně
stoupla o 5,7%. Dále poukázala na návštěvnost za rok 2019 s tím, že je kladen důraz na
aktivity pro děti a mládež. Členové rady doporučili rozšířit usnesení o souhlas s provozní
zprávou. Takto upravený materiál byl následně jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu vč. přílohy
2.
souhlasí
s provozní zprávou
3.
schvaluje
vyplacení zálohy služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní
smlouvy, uzavřené mezi SMOl a společností Aquapark Olomouc, a.s.
4.
ukládá
vyplatit zálohu služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní smlouvy,
uzavřené mezi SMOl a společností Aquapark Olomouc, a.s.
T:
O:

27. 4. 2020
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20

Bod programu: 23.1.
Aquapark Olomouc, a. s. (staženo)
Materiál byl po diskusi stažen.

Bod programu: 24.
Kontrola dotace u Atletického klubu Olomouc z.s. poskytnuté v roce 2019
Materiál byl projednán bez diskuse a bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21

Bod programu: 25.
Kontrola dotace u FK Slavonín, z.s. poskytnuté v roce 2019
Materiál byl projednán bez diskuse a bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22

Bod programu: 26.
Kontrola dotace u SFK Nedvězí, z.s., poskytnuté v roce 2019
Materiál byl projednán bez diskuse a bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23

Bod programu: 27.
Kontrola dotace u SKUP Olomouc, z.s. poskytnuté v roce 2019
Materiál byl projednán bez diskuse a bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24

Bod programu: 28.
Kontrola hospodaření s finančními prostředky poskytnutými SMOl u MŠ Olomouc,
Wolkerova 34 v roce 2018
Materiál byl projednán bez diskuse a bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25

Bod programu: 29.
Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby
Kolářová uvedla bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí účelové dotace poskytnuté Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
s uzavřením smlouvy o přijetí účelové dotace
4.
ukládá
uzavření smlouvy o přijetí účelové dotace, dle důvodové zprávy
T:
O:

březen 2020
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26

Bod programu: 30.
Podpora společensko - prospěšných projektů
Žbánek uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č.1
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27

Bod programu: 31.
Stanovení termínu a návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Radní se shodli, že zasedání zastupitelstva proběhne z důvodu vyhlášení nouzového stavu
v souvislosti s šířící se nákazou koronavirem v upraveném režimu. V úvodu bude schválena
úprava jednacího řádu - odchýlení. Snahou bude projednat navrhované body v co nejkratším
čase, na zasedání nebude zařazen bod Připomínky, návrhy a podněty veřejnosti a také bod
Různé.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 10. zasedání ZMO: pondělí 6. 4. 2020 od 9:00 hodin
- místo konání 10. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 10. zasedání ZMO dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28

Bod programu: 32.
Organizační záležitosti - Dodatek č. 10 "Organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc"
Večeř – uvedl bod. Materiál byl schválen bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2.
schvaluje
Dodatek č. 10 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2020
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29

Bod programu: 33.
Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Podpisového řádu statutárního města
Olomouce"
Večeř - uvedl bod. Konstatoval, že přechodem právního odboru přímo pod primátora dojde
ke zrychlení určitých procesů. Reagoval na dotazy radních. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 2 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 4. 2020
Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30

Bod programu: 34.
Analýza dopadů COVID – 19 v návaznosti na nemožnost provozovat komerční
prostory v důsledku usnesení vlády ČR
Pelikán – uvedl bod.
Křížková doplnila, že rozhodnutí rady je podmíněno schválením v ZMO, nyní jsou předloženy
komerční prostory, pozemky přijdou na řadu později. Dále reagovala na dotazy členů rady.
Pelikán provedl materiálem, proběhla rozprava, v některých případech došlo k úpravě, např.
nebylo uznáno prominutí nájemného u prostor provozujících rehabilitaci.
Případy nájemců, kteří čerpají na svou činnost dotační prostředky, budou řešeny
individuálně. Mezi nájemce, kterým bude nájemné na dobu 3 měsíců prominuto, bylo
zahrnuto Letní kino.
Návrh usnesení byl doplněn o nový bod: „RMO ukládá Mgr. Markétě Záleské, náměstkyni
primátora, připravit návrhy na řešení prominutí nájemného u organizací, jimž je zároveň
poskytována dotace z rozpočtu SMOl“
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
prominutí nájemného za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 nájemcům dle přílohy č. 1A za
podmínky schválení prominutí nájemného dle přílohy č. 1B Zastupitelstvem města
Olomouce.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí nájemného za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 nájemcům dle přílohy č. 1B.

3.
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací a městských akciových společností postupovat vůči
nájemcům prostor v objektech jimi vlastněných či spravovaných stejným způsobem.
4.
ukládá
Mgr. Markétě Záleské, náměstkyni primátora, připravit návrhy na řešení prominutí
nájemného u organizací, jimž je zároveň poskytována dotace z rozpočtu SMOl
T:
O:

27. 4. 2020
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Usnesení bylo schváleno: 11 pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31

Bod programu: 35.
Zrušení výběru úplaty ve školách a zařízeních zřizovaných SMOl
Konečný okomentoval materiál. Následně požádal o úpravu důvodové zprávy a to ve smyslu
upřesnění účinnosti zrušení výběru úplaty ve školách a zařízeních zřizovaných SMOl od data
skutečného uzavření MŠ (17. 3. 2020), školních družin (11. 3. 2020) a jeslí (18. 3. 2020).
Členové rady s uvedenou změnou souhlasili.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zrušení výběru úplaty za vzdělávání v mateřské škole, tzv. školkovné a úplaty za školní
družinu v základních, mateřských školách a dětských jeslích zřizovaných SMOl po dobu
trvání krizového stavu s účinností dle upravené důvodové zprávy.
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol a odpovědnou
pracovnici jeslí.
T:
O:

27. 4. 2020
vedoucí odboru školství, vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení bylo schváleno: 10 pro, 1 se zdržel
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32

Bod programu: 36.
Dotace z rozpočtu SMOl
Záleská – uvedla bod.
Rada města po rozpravě rozhodla, že dotace do 50 tis. Kč nebudou poskytnuty, dojde
k revokaci usnesení rady. U dotací nad 50 tis. Kč bude navrženo zastupitelstvu nevyhovět
žádostem, které byly schválené ve výši do 50 tis. Kč, u dotací schválených nad 50 tis. Kč
bude zastupitelstvu navrženo krátit je na polovinu.
Usnesení:

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
bod 23 usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020 a body 29, 30, 31, 32, 35, 36 a 38 usnesení RMO
ze dne 24. 2. 2020 ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020
3.
nevyhovuje
žádostem o dotaci do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 1 - 16 důvodové
zprávy - část A
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

4.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s nevyhověním žádostem o dotaci do 50 tis. Kč z
rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 1 - 16 důvodové zprávy - část A
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

5.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací a z toho vyplývající rozpočtové změny a schválit uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ve znění dle vzorových smluv u žádostí nad 50
tis. Kč z rozpočtu SMOl 2020, dle příloh č. 17, 22, 23, 24 důvodové zprávy
6.
doporučuje zastupitelstvu města
nevyhovět žádostem o dotace nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 17 - 25
důvodové zprávy - část B
Usnesení bylo schváleno: 8 pro 2 proti, 1 zdržel se hlasování.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33

Bod programu: 36.1.
Dotace odboru sociálních věcí včetně dotací z programu společensko-prospěšných
projektů
Kolářová uvedla bod.
Rada města se po rozpravě usnesla na tom, že bude akceptovat rozhodnutí příslušných
úředníků odboru sociálních věcí, kteří vědí nejlépe, kde je možno uspořit a kde je nutné
dotace poskytnout. Do jejich návrhu nezasahovala. Předložený návrh usnesení byl doplněn
o revokace předchozích usnesení rady, týkající se dotací v sociální oblasti a dotací
z programu společensko-prospěšných projektů.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2.
revokuje
- části 5, 6, 7, 8 bodu 31 usnesení RMO ze dne 27.1.2020 Program prevence kriminality na
rok 2020
- bod 25 usnesení RMO ze dne 10.2.2020 Dotace v sociální oblasti
- bod 41 usnesení RMO ze dne 24.2.2020 Dotace v sociální oblasti
- bod 50 usnesení RMO ze dne 24.2.2020 Podpora společensko-prospěšných projektů
- bod 15 usnesení RMO ze dne 2.3.2020 Podpora společensky-prospěšných projektů
3.
schvaluje
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č 1, 3, 5 a 7
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny
4.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle
příloh č. 1, 3, 5 a 7 důvodové zprávy ve znění dle vzorových smluv
5.
nevyhovuje
žádostem o dotaci do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
6.
ukládá
vedoucí ekonomického odboru MMOl seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s
poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 1, 3, 5 a 7
důvodové zprávy
T:
O:

27. 4. 2020
vedoucí ekonomického odboru

7.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit poskytnutí dotací a z toho vyplývající rozpočtové
změny a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ve znění dle vzorových smluv
u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 2, 4, 6 a 8 důvodové zprávy
8.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce nevyhovět žádostem o dotaci nad 50 tis. Kč z rozpočtu
SMOl dle příloh č. 2, 6 a 8 důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 pro, 2 zdrželi se hlasování.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34

Bod programu: 36.2.
Individuální dotace - farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc
Rada města se po diskusi usnesla postupovat v souladu s předchozím rozhodnutím
o dotacích z jiných oblastí a rozhodla navrhnout zastupitelstvu schválit dotace ve zkrácené
výši o 50 %. Dále bylo rozhodnuto převést rozpočtovou změnou 1 mil. Kč, který byl alokován
v rozpočtu odboru památkové péče pro další možné žadatele, do rezervy RMO/ZMO.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2.
revokuje
bod 37 usnesení RMO ze dne 24. 2. 2020 s názvem Individuální dotace - farnost sv. Mořice
Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuální dotace ve výši 750.000 Kč z rozpočtu SMOl farnosti sv. Michala a
poskytnutí individuální dotace ve výši 750.000 Kč z rozpočtu SMOl farnosti sv. Mořice
4.
ukládá
ihned provést rozpočtovou změnu, kterou bude převedena částka ve výši 1.000.000,- Kč do
rezervy RMO/ZMO
T:
O:

27. 4. 2020
vedoucí ekonomického odboru

Usnesení bylo schváleno: 9 pro, 1 zdržel se, 1 nepřítomen hlasování.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35

Bod programu: 37.
Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru investic Magistrátu města
Olomouce
Major uvedl bod.
Po krátké rozpravě byl návrh schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, část své působnosti odboru investic Magistrátu města Olomouce
v záležitostech dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
vedoucího odboru investic Magistrátu města Olomouce podepisováním darovacích smluv,
jejich dodatků a jiných písemností k těmto smlouvám dle důvodové zprávy
4.
ukládá
tajemníkovi ihned zapracovat kompetenci do Organizačního řádu MMOl a MPO
T:
O:

27. 4. 2020
Večeř Jan, Bc., tajemník

Usnesení bylo schváleno: 10 pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36

Bod programu: 38.
Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru ochrany MMOl
Major uvedl bod.
Materiál byl schválen bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, část své působnosti odboru ochrany Magistrátu města Olomouce
v záležitostech dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
vedoucího odboru ochrany Magistrátu města Olomouce podepisováním kupních smluv, jejich
dodatků a jiných písemností k těmto smlouvám dle důvodové zprávy
4.
ukládá
tajemníkovi ihned zapracovat kompetenci do Organizačního řádu MMOl a MPO
T:
O:

27. 4. 2020
Večeř Jan, Bc., tajemník

Usnesení bylo schváleno: 10 pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37

Bod programu: 39.
Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru cestovního ruchu, kultury a
sportu Magistrátu města Olomouce
Primátor okomentoval návrh.
Po rozpravě byl materiál přijat bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, část své působnosti odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Magistrátu města Olomouce v záležitostech dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
vedoucího odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Magistrátu města Olomouce
podepisováním kupních smluv a darovacích smluv dle důvodové zprávy
4.
ukládá
tajemníkovi zapracovat kompetenci do Organizačního řádu MMOl a MPO
T:
O:

27. 4. 2020
vedoucí odboru ochrany

Usnesení bylo schváleno: 9 pro, 1 zdržel se, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38

Bod programu: 40.
Stav a rizika staveb související s COVID-19
Konzultant: Bogoč – odb. strategie a řízení
Bogoč ve svém komentáři mimo jiné zmínil, že zhotovitelé některých investičních akcí města
upozorňují, že v návaznosti s výskytem COVID-19 nejsou schopni dodržet smluvní termíny
dokončení realizace staveb. Rada města vzala informaci na vědomí.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 9 pro, 1 zdržel se, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39

Bod programu: 41
Různé
Zástupci odboru strategie a řízení (Bogoč, Svozil) předložili k předjednání materiál, který byl
zpracován na základě rozhodnutí RMO ze dne 10.2.2020 týkající se úsporných opatření a
rozpočtu roku 2020 příspěvkových organizací města.
Závěry z diskuse:
Mzdový limit bude stanoven ve výši r. 2019, příspěvek města nebude navyšován, je nutné
počítat s výpadkem výnosů. Při konečném rozhodování je nutné počkat na vyhodnocení
dopadů COVID -19, náměstek Bačák bude mít k dispozici v dubnu až květnu predikci. Do
20.4.2020 předloží jednotlivé příspěvkové organizace své návrhy příslušným náměstkům.
Souhrnný materiál bude předložen na RMO 27.4.2020.
Informace členů RMO:
-

-

primátor informoval o nabídce EURO AWK na bezplatné obsazení nevyužitých
reklamních vitrín typu City-Light za účelem informování občanů o opatřeních přijatých
v souvislosti s epidemií COVID-19.
Záleská informovala o problematice prodloužení stávající smlouvy na provozování
Plaveckého stadionu s Oltermem. Na RMO 27.4.2020 bude předložen materiál.
Bačák informoval o zrušení výstavy Jarní Flora Olomouc. Dále informoval o
stanovisku Představenstva VFO k záležitosti reklamace podlah.

Jednání RMO primátor ukončil v 16:25 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 30. 3. 2020

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

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

