ZÁPIS
z 52. schůze Rady města Olomouce, konané dne 1. 7. 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
Záleská, Bačák, Kolářová, Konečný, Major

neuvolnění členové rady města

omluveni

omluveni

Pelikán, Feranec, Tichý, Holpuch, Šnevajs

tajemník MMOl
vedoucí OKP
zástupce vedoucího OKP
tiskové oddělení
zapisovatelka

Večeř
omluvena
Vychodilová
Štědrá
Hladíková

čas zahájení: 13:00 hodin zasedací místnost primátora, budova radnice
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Majetkoprávní záležitosti
2
2.
Veřejná zakázka – zimní stadion – výměna osvětlení – přímé zadání
3
2.1.
Veřejná zakázka č. 20088 – Dodávka cisternové automobilové stříkačky
(CAS) - zadání
4
2.2.
Veřejná zakázka č. 19173 – zabezpečení péče o psy – rozhodnutí o
námitkách
5
3
Zahraniční služební cesta

oOo
52. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle
požadavků členů rady a poté byl schválen – 6 hlasů pro. Následovalo projednávání
jednotlivých bodů programu.
oOo

Bod programu: 1.
Majetkoprávní záležitosti
Konzultanti: Křížková – majetkoprávní odbor
Bod 1.1.)
Křížková stručně popsala celou problematiku, kdy je třeba rozhodnout, zda bude podáno
odvolání či nikoli.
Po krátké diskusi bylo doporučeno odvolání nepodávat a stanovit postup prodeje pozemků
v obdobných případech. Případně toto zadat do koncepce veřejných prostranství, která se
bude dělat, a zde bude rozklíčováno, za jakých podmínek budou pozemky mít městotvorný
charakter a kdy je možné pozemky prodat.
Bod 1.2.)
Křížková pouze konstatovala, že je třeba upravit usnesení vypuštěním dvou slov.
Akceptováno.
Následně proběhlo hlasování o kompletním materiálu.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
neschvaluje
podání odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci č. j. 22 C 192/2018-285 ze
dne 28. 5. 2020 ve věci určení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 649 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 1248 ostatní plocha) o výměře 57 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
změnu náležitostí smlouvy u pachtu částí přístřešků MHD společnosti euroAWK s.r.o.
schváleného usnesením RMO ze dne 8. 6. 2020, bod programu 2, bod 3.1. důvodové
zprávy. Změna spočívá v opravě revize elektropřípojek a dále v doplnění náležitostí smlouvy
o pojištění přístřešků MHD dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.
Veřejná zakázka – zimní stadion – výměna osvětlení – přímé zadání
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic, Hlídek – odbor cestovního ruchu, kultury a
sportu
Major – uvedl bod a stručně okomentoval důvodovou zprávu.
Drešr poté reagoval na dotazy členů rady.
Byla řešena možnost využití dotace. Jelikož součástí materiálu nebyla investiční karta, bylo
požadováno, prověřit, zda je na tuto akci možno využít nějaký dotační titul – zajistí Sítek.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli,
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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: 6 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 2.1.
Veřejná zakázka č. 20088 – Dodávka cisternové automobilové stříkačky (CAS) - zadání
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic, Langr – odbor ochrany
Major – uvedl bod, konstatoval, že materiál byl již jednou z projednávání stažen s tím, že je
třeba doplnit seznam pořízených stříkaček dle registru smluv.
Langr – okomentoval doplněný seznam, který následně byl doplněn jako příloha důvodové
zprávy předloženého materiálu.
Poté bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
doplněnou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na
výše uvedenou veřejnou zakázku.
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 2.2.
Veřejná zakázka č. 19173 – Zabezpečení péče o psy – rozhodnutí o námitkách
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic, Loyka, Pekárek – odbor životního prostředí
Tajemník okomentoval předložený materiál.
Loyka doplnil podrobnosti a reagoval na dotazy členů RMO.
Bylo navrženo zorganizovat návštěvu v Čechách pod Kosířem, za účasti členů RMO a
zástupce MPO. Termín bude domluven, až bude ukončen celý zákonný proces veřejné
zakázky. Zajistí Loyka.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
odmítá
v souladu s § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. námitku stěžovatele z důvodů uvedených
v důvodové zprávě,
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3.
schvaluje
postup pro vypořádání se s námitkou stěžovatele dle důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 3.
Zahraniční služební cesta
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Jednání rady města bylo primátorem ukončeno v 13:55 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 2. 7. 2020.

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

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