ZÁPIS
z 62. schůze Rady města Olomouce, konané dne 4. 11. 2020

Přítomni (bez titulů)
primátor
náměstci primátora

Žbánek - omluven
Záleská, Bačák, Kolářová, Major, Pelikán

neuvolnění členové rady města
omluveni

Tichý, Šnevajs
Konečný, Žbánek, Feranec, Holpuch

tajemník MMOl
vedoucí OKP

Večeř
Plachá

tiskové oddělení
zapisovatelka

Folta
Hladíková

čas zahájení: 13:00 hodin velký zasedací sál, Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a
kanalizací na rok 2021 (na stůl) - staženo
2
OLTERM & TD Olomouc, a. s. – změna zástupce SMOl v představenstvu
společnosti - staženo

oOo
62. schůzi rady města zahájil a řídil za nepřítomnosti primátora 1. náměstek JUDr. Martin
Major, MBA. Předložený návrh programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl
schválen – 7 hlasů pro. Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu.
oOo

Bod programu: 1.
Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok
2021 (na stůl) - staženo
Konzultanti: Hrbáčková – majetkoprávní odbor, Tejchman, Schinneck – MOVO, a. s.
Hrbáčková – shrnula předložený materiál, kde jsou uvedeny 4 varianty nájemného na rok
2021. Každou jednotlivou variantu podrobně vysvětlila.
Tejchman dovysvětlil skladbu výpočtu nájemného. Zmínil se, že by bylo dobré, mít za město
nějaký styčný protějšek, který se v této ekonomické oblasti orientoval. Jde totiž o velmi
komplikovanou záležitost.
Dále pak Tejchman a Hrbáčková reagovali na dotazy členů rady.

1

Vzhledem k tomu, že u projednávání tohoto bodu nebyli přítomni všichni členové rady, bylo
rozhodnuto, že bod bude z projednávání stažen a bude opětovně projednán na RMO 9. 11.
2020.

Bod programu: 2
OLTERM & TD Olomouc, a. s. – změna zástupce SMOl v představenstvu společnosti staženo
Materiál byl z projednávání stažen s tím, že bude opětovně předložen na jednání RMO 9. 11.
2020.

Jednání Rady města Olomouce bylo ukončeno v 13:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven 6. 11. 2020

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor města Olomouce

Mgr. Matouš Pelikán v. r.
náměstek primátora

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

2

