
ZÁPIS 
 

z 44. schůze Rady města Olomouce, konané dne 6. 4. 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 

 
 
Žbánek 

náměstci primátora Pelikán, Bačák, Záleská, Konečný, Major 
 

neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

Šnevajs, Tichý, Holpuch 
 
 
Feranec, Kolářová 
 
Večeř 
Plachá  

 
zapisovatelka 

 
Vychodilová 

  

 
čas zahájení: 7:30 hodin zasedací místnost primátora, budova radnice 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1          1 Veřejná zakázka – Dodávka respirátorů FFP2 a roušek – přímé zadání 
2 2 Rozpočtové změny roku 2020 
3 3 Změna OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
4 4 Darování ochranných prostředků 
5 5 Organizační záležitosti   
6 6 Různé 
- 7 Informace členů RMO 
 
 
 

o O o 
 
44. 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. 

 
o O o 
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Bod programu: 1. 
Veřejná zakázka – Dodávka respirátorů FFP2 a roušek – přímé zadání 
Major okomentoval obsah veřejné zakázky a odůvodnil formu přímého zadání. Následně  
objasnil způsob finančního krytí. V rozpravě reagoval primátor a náměstek Major na dotazy 
radních. Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou 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 důvodové zprávy, 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora 

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení. 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
 
Bod programu: 2. 
Rozpočtové změny roku 2020 
Bačák okomentoval materiál a zdůvodnil navrhovaný převod finančních prostředků. 
Tajemník přednesl návrh na provedení rozpočtové změny: z odboru kancelář tajemníka na 
odbor informatiky a Smart City v důsledku krizového opatření COVID - 19. Radou města 
akceptováno bez výhrad. Materiál byl doplněn o dodatečně předloženou rozpočtovou změnu 
a následně jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 

 

2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2020 dle 
upravené důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
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Bod programu: 3. 
Změna OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Bačák uvedl bod s tím, že poplatek za užívání veřejného prostranství je vymezen obecně 
závaznou vyhláškou. Nyní je radě, resp. zastupitelstvu předkládána úprava OZV s návrhem 
na osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství pro provozovatele, kterým jsou 
MMOl povoleny zahrádky sloužící k podávání občerstvení mimo provozovnu a to výslovně 
od 6. 4. 2020 do 31. 10. 2020. Předložený návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky byl 
odsouhlasen bez úprav a doporučen ke schválení Zastupitelstvem města Olomouce.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu změny obecně závazné vyhlášky za užívání 
veřejného prostranství 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 17/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
 
Bod programu: 4. 
Darování ochranných prostředků 
Primátor uvedl bod za nepřítomnou náměstkyni Kolářovou. Upozornil na úpravu důvodové 
zprávy, kde je nově přesně specifikován počet respirátorů a roušek. Uvedl, že ochranné 
pomůcky budou darovány lékařům a stomatologům, organizacím (poskytující pečovatelské 
služby, záchranné služby, domovy pro seniory apod.) a obcím. Členové rady se dotazovali 
na počty lékařů a stomatologů; prostřednictvím Krizového štábu ORP Olomouc bylo sděleno, 
že se jedná o 302 lékařů, kde bude distribuce probíhat prostřednictvím České lékařské 
komory a 151 stomatologů, distribuci zajistí Česká stomatologická komora. Rada vzala 
materiál na vědomí a doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření darovacích smluv se 
subjekty uvedenými v přílohách důvodové zprávy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovacích smluv se subjekty a v množství dle upravené důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit Evu Kolářovou, náměstkyni primátora podepisováním darovacích smluv dle upravené 
důvodové zprávy 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
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Bod programu: 5. 
Organizační záležitosti 
Tajemník uved bod s tím, že veškerá opatření vůči zaměstnancům MMOl činí v souladu 
s usnesením Vlády ČR, popř. reflektuje mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Tajemník okomentoval stávající režim úřadu a přestavil další postupné rozšíření činností 
(zejména na přepážkách) s ohledem na nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. Členové rady 
vzali materiál na vědomí s tím, že uvedený postup schvalují. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup tajemníka MMOl při organizaci práce zaměstnanců  dle důvodové zprávy 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
 
Bod programu: 6. 
Různé (na stůl) 
Bačák okomentoval materiál a uvedl, že vzhledem k aktuální nepříznivé situaci související              
s epidemií COVID - 19 byl dne 23. 3. 2020 radě předložen návrh na změnu dotační politiky 
SMOl pro rok 2020, s cílem získat finanční prostředky na nutné výdaje vyvolané epidemií 
(např. nákup respirátorů a roušek). Nyní je předkládán návrh na částečnou revokaci 
usnesení č. 33 ze dne 23. 3. 2020. Dle tohoto návrhu bude Zastupitelstvu města Olomouce 
pouze u vybraných žádostí nad 50 tis. Kč doporučeno schválit poskytnutí dotací a z toho 
vyplývající rozpočtové změny a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 
ve znění dle vzorových smluv. Ostatní žádosti nad 50 tis. Kč a všechny žádosti do 50 tis. Kč 
budou ponechány nerozhodnuté a budou předmětem dalšího posouzení (to se netýká 
dotačních programů odboru sociálních věcí a odboru kanceláře primátora, které byly řešeny 
zvlášť). 
Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
část 3, 4 a 6 bodu č. 33 usnesení 43. RMO ze dne 23. 3. 2020 - Dotace z rozpočtu SMOl 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
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Bod programu: 7. 
Různé – informace členů RMO 
Pelikán 

- informoval, že na jednání ZMO bude předložen materiál týkající se prominutí 
nájemného v nemovitostech ve vlastnictví SMOl; odbor majetkoprávní obdržel 
dodatečně žádost o prominutí nájemného nebytových prostor Androva stadionu 
(Hotel Gól a Restaurace Gól); nájemci nemohou předmět nájmu užívat z důvodu 
přijetí krizových opatření souvisejících s výskytem koronaviru. Pelikán požádal                     
o zařazení zmiňovaných nájemců do přílohy 1B předkládané ke schválení ZMO; 
hlasování: 8 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni – návrh o dodatečné zařazení byl přijat; 

- doporučuje zvážit možnost vyhlášení nového dotačního titulu v oblasti prevence 
kriminality (odboru sociálních věcí). 

 
 
 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno primátorem v 8:40 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 9. 4. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.    JUDr. Martin Major, MBA v.r. 
primátor města Olomouce     1. náměstek primátora 
 
 


