ZÁPIS
z 63. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 11. 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,
Pelikán

Bačák,

Kolářová,

Konečný,

Major,

neuvolnění členové rady města

Tichý (přítomen do 14:20 hod.), Šnevajs, Holpuch,
Feranec

tajemník MMOl
vedoucí OKP

Večeř
Plachá

tiskové oddělení
zapisovatelka

Doleželová, Štědrá
Hladíková, Vychodilová

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
3
2.1.
Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a
kanalizací na rok 2021 (na stůl)
4
3.
Přecenění finančního majetku
5
4.
Rozpočtové změny roku 2020
6
5.
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 – 1. čtení
7
6.
Veřejná zakázka č. 20141 - Modernizace varovného a informačního systému
ochrany města Olomouce (poskytování servisních služeb) - JŘBÚ - zadání
8
6.1.
Veřejná zakázka č. 20139 - Adaptační a mitigační strategie města Olomouce –
zahájení, komise
9
6.2.
Veřejná zakázka č. 20169 - Lesní cesta U hájenky - etapa II. - zahájení,
komise
10
6.3.
Rekonstrukce elektroinstalace, Olomouc, ul. Přichystalova 62, 64 (na stůl)
11
7.
Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
12
8.
Radnice – zapůjčení projektové dokumentace
13
9.
Protipovodňová opatření IV. etapa – informace o postupu
14
10.
Veřejná zakázka 19137 - Příprava Integrované strategie ITI Olomoucké
aglomerace pro období 2021-2027
15
11.
Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl
1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-

jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská
zařízení) – říjen 2020
12.
Hřbitovy města Olomouce – Smlouva o bezúplatném převodu movitého
majetku OSTR/INO/2609/2020/Zem
13.
OLTERM & TD Olomouc, a. s. - změna zástupce SMOl v představenstvu
společnosti
14.
Označení vlastníka
15.
Smlouva o zajišťování odtahu a úschově vozidel
16.
Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
17.
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
na území města Olomouce - konečné vyúčtování
18.
Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2021 2025
19.
Pověření řízením příspěvkové organizace – mateřské školy
20. Bytové záležitosti DPS
21. Změny v komisích
22. Organizační záležitosti
22.1. Organizační záležitosti - dodatek č. 15 "Organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc"
23. SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
společnosti (na stůl)
24. Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů ve
spoluvlastnictví města a družstev (na stůl)
25. Různé – informace členů RMO

oOo
63. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle
požadavků členů rady a poté byl schválen – 11 hlasů pro. Následovalo projednávání
jednotlivých bodů programu.
oOo

Bod programu: 1.
Kontrola usnesení RMO
Primátor ponechal materiál na dotazy. Jelikož k materiálu žádné dotazy nebyly, bylo o něm
hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 9. 11. 2020 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1
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Bod programu: 2
Majetkoprávní záležitosti
Konzultanti: Křížková, Kličková – majetkoprávní odbor
Diskuse proběhla pouze u bodu 2.1. Zde bylo řešeno dodržování vládních nařízení.
Konzultanty bylo konstatováno, že tato opatření jsou zakotvena přímo v podmínkách, které
jsou potřebné k udělení souhlasu.
V rámci tohoto bodu byla vedena také diskuse o podobě vánočních trhů. V rámci debaty
podala Záleská informaci o podobě vánočních trhů v jiných městech.
Po skončení rozpravy bylo o předloženém bodu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 727/2 zahrada o výměře 67 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 727/2 zahrada o výměře 65 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 727/2 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
4.
schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemku parc. č. 727/2 zahrada o celkové výměře 186 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra částí pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
5.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 727/3 zahrada o výměře 76 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
6.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 727/3 zahrada o výměře 83 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
7.
uděluje
souhlas nájemci částí pozemků parc. č. 116/3 ostatní plocha o výměře 131 m2 a parc.
č. 75/135 ostatní plocha o výměře 29 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní
XXXXX, s venkovním prodejem vánočního sortimentu v období od 22. 11. 2020 do 23. 12.
2020 za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
8.
schvaluje
výpůjčku částí pozemků parc. č. 249/7 zahrada a parc. č. 265/6 zahrada, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, stávajícím uživatelům dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, a
to: části pozemku parc. č. 249/7 (zahrádky č. 1 – č. 23) a části pozemku parc. č. 265/6 (za3

hrádky č. 23 – č. 76 a zahrádky č. 102 – č. 106) se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod
č. 2.2.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 2.1.
Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok
2021 (na stůl)
Konzultanti: Křížková, Hrbáčková – majetkoprávní odbor
Pelikán uvedl bod. Stručně shrnul skutečnosti uvedené v důvodové zprávě včetně všech
variant možného řešení.
Hrbáčková pouze zjednodušeně vysvětlila, jakým způsobem a kdo stanovuje vodné a
stočné.
Následně byla vedena rozprava o jednotlivých variantách a jejich dopadu na domácnosti.
V závěru bylo předkladatelem navrženo schválení varianty č. 3.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2021
ve výši 177 800 tis. Kč bez DPH dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 se zdrželo
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 3.
Přecenění finančního majetku
Konzultanti: Dokoupilová, Drápelová – ekonomický odbor
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
způsob přecenění finančního majetku ekvivalencí
3.
pověřuje
náměstka Ing. Otakara Bačáka k podpisu pokynu ekonomickému odboru k přecenění finančního majetku na základě předložených podkladů
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4
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Bod programu: 4.
Rozpočtové změny roku 2020
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor
Předkladatel pouze informoval, že v nekrytých požadavcích zůstává jedna položka, která
bude řešena na ZMO 16. 11. 2020.
K materiálu neproběhla žádná rozprava; bylo hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2020
dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 5.
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 – I. čtení
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová, Kroutilová – ekonomický odbor, Drešr, Kotelenská – odbor
investic, Bogoč – odbor strategie a řízení
Bačák – shrnul dosavadní vývoj projednávání rozpočtu SMOl na rok 2021.
Materiál byl poté postupně upravován dle diskuse a dle požadavků členů RMO.
V závěru byl stanoven termín II. čtení rozpočtu a to na 11. 11. 2020.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech upravených příloh
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 6
Veřejná zakázka č. 20141 - Modernizace varovného a informačního systému ochrany
města Olomouce (poskytování servisních služeb) - JŘBÚ - zadání
Konzultanti: Vysloužil, Faltys – odbor ochrany; Vačkářová – odbor investic
Major uvedl bod. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy členů rady, zejména ohledně
průběhu JŘBÚ. Následně okomentovali výčet servisních služeb, které bude vybraný
dodavatel zajišťovat. Po diskusi radní doporučili, aby v budoucnu byla řešena otázka servisu
již v rámci samotné veřejné zakázky.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou 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: 7 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 6.1.
Veřejná zakázka č. 20139 - Adaptační a mitigační strategie města Olomouce - zahájení,
komise
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic; Bogoč – odbor strategie a řízení
Primátor okomentoval materiál a následně objasnil hlavní cíle projektu. Vačkářová
v rozpravě reagovala na dotazy a připomínky členů rady. Schváleno bez úprav
v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku malého
rozsahu
3.
ustavuje
komisi ve složení dle důvodové zprávy
4.
pověřuje
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8
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Bod programu: 6.2.
Veřejná zakázka č. 20169 - Lesní cesta U hájenky - etapa II. - zahájení, komise
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odbor investic
Major okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy
4.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9

Bod programu: 6.3.
Rekonstrukce elektroinstalace, Olomouc, ul. Přichystalova 62, 64 (na stůl)
Pelikán uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy
na výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na doložení
dokladů v souladu s § 122 ZZVZ.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10
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Bod programu: 7.
Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
Konzultant: Drešr – odbor investic
Major okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením smlouvy budoucí o realizaci přeložky se společností ČEZ Distribuce, a.s.
3.
souhlasí
s uzavřením smlouvy konečné o realizaci přeložky dle podmínek uvedených ve smlouvě
budoucí o realizaci přeložky
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11

Bod programu: 8.
Radnice – zapůjčení projektové dokumentace
Konzultant: Drešr – odbor investic
Major okomentoval materiál s tím, že doporučuje zapůjčení projektové dokumentace pro
studijní účely. Radní návrh předkladatele akceptovali bez výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí výkresové dokumentace pro studijní účely studentky Architektury Zuzany Nucové
z ČVUT Praha
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 9.
Protipovodňová opatření IV. etapa – informace o postupu
Konzultanti: Bogoč, Žaláková – OSTR; Drešr – odbor investic; Křížková – odbor
majetkoprávní; Krejčí – poradce pro majetkovou přípravu městských pozemků
Primátor okomentoval materiál. Diskuse byla vedena zejména ohledně začlenění výstavby
zahrádkářské kolonie Andělská do rozpočtu na rok 2021; bude zohledněno ve II. čtení
rozpočtu na RMO 11. 11. 2020 jako investiční akce. Konzultanti dále okomentovali plán
dalšího postupu SMOl v přípravě IV. etapy protipovodňových opatření a podali informace o
přípravě III. etapy PPO. Po diskusi byl materiál schválen bez úprav.

8

Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
aktualizovaným postupem přípravy IV. etapy PPO dle důvodové zprávy a aktualizací
zájemců o zahradu v kolonii Andělská dle přílohy důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13

Bod programu: 10.
Veřejná zakázka 19137 - Příprava Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro
období 2021-2027
Konzultant: Bogoč , Struna – OSTR; Vačkářová – odbor investic
Primátor uvedl bod. Bogoč doplnil, že materiál byl připomínkován řídícím orgánem OPTP. Po
diskusi, kde konzultanti reagovali na dotazy, členové rady uložili zpracovatelům materiálu
připomínky zapracovat a předložit ke kontrole na poradu vedení 11. 11. 2020. Dále bylo
uloženo doplnit návrh členů a náhradníků komise.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
realizaci veřejné zakázky č. 19137 Příprava Integrované strategie ITI Olomoucké
aglomerace pro období 2021-2027
3.
ukládá
odboru strategie a řízení vypořádat připomínky Řídícího orgánu OPTP k zadávací
dokumentaci veřejné zakázky č. 19137
T:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí odboru strategie a řízení

4.
ukládá
odboru investic, oddělení veřejných zakázek, ve spolupráci s odborem strategie a řízení
realizovat veřejnou zakázku č. 19137
T:
O:

23. 11. 2020
vedoucí odboru investic

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14
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Bod programu: 11.
Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným
zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení) – říjen 2020
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
Primátor uvedl bod a konstatoval, že materiál bude předložen na jednání ZMO 14. 12. 2020.
Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit aktualizovanou informaci
o dopadech COVID-19 na městské společnosti a organizace dle důvodové zprávy
Zastupitelstvu města Olomouce dne 14. 12. 2020
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15

Bod programu: 12.
Hřbitovy města Olomouce – Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku
OSTR/INO/2609/2020/Zem
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
Pelikán okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/2609/2020/Zem
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
T:
O:

23. 11. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 13.
OLTERM & TD Olomouc, a. s. - změna zástupce SMOl v představenstvu společnosti
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení
Primátor okomentoval materiál s tím, že na uvolněné místo do představenstva společnosti je
navržen Ing. Martin Itterheim. Členové rady s předloženým návrhem souhlasili. Materiál bude
předložen ke schválení v ZMO.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
rezignaci Ing. Z. Bogoče na funkci člena představenstva společnosti OLTERM & TD
Olomouc, a.s.
3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit zástupce statutárního města Olomouce v představenstvu společnosti OLTERM &
TD Olomouc, a.s. dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17

Bod programu: 14.
Označení vlastníka
Konzultant: Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Major uvedl bod a doporučil při přidělování karet akceptovat návrhy odboru dopravy a
územního rozvoje. Schváleno bez výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 15.
Smlouva o zajišťování odtahu a úschově vozidel
Konzultant: Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Major okomentoval smlouvu na zajištění odtahů a úschovu vozidel. V rozpravě 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
Smlouvu o zajišťování odtahu vozidel se společností Spemax
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3.
schvaluje
Smlouvu o úschově vozidel se společností Spemax
4.
ukládá
podepsat Smlouvu o zajišťování odtahu vozidel se společností Spemax
T:
O:

23. 11. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

5.
ukládá
podepsat Smlouvu o úschově vozidel se společností Spemax
T:
O:

23. 11. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19

Bod programu: 16.
Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
Konzultantka: Matzenauerová – odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
Bačák okomentoval materiál. Schváleno v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyhlášení dotačního programu v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí dle přílohy č.1
důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit dotační program na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových
stránkách města
T:
O:

23. 11. 2020
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20

Bod programu: 17.
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na
území města Olomouce - konečné vyúčtování
Pelikán 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
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2.
ukládá
zajistit plnění povinností dle bodu 4. důvodové zprávy
T:
O:

23. 11. 2020
vedoucí odboru dotačních projektů, vedoucí ekonomického odboru, vedoucí
odboru ochrany

3.
ukládá
zrušit zvláštní účet č.7287892/0800
T:
O:

23. 11. 2020
vedoucí ekonomického odboru

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21

Bod programu: 18.
Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2021 - 2025
Konzultantka: Fantová – odbor školství
Konečný uvedl bod s tím, že materiál byl projednán Komisí pro výchovu a vzdělávání a
využití volného času. Fantová doplnila, že k analytické části bylo přijato celkem 64
připomínek, z toho 58 bylo akceptováno nebo zapracováno. Dále upozornila na chybu na
straně 50, kdy je potřeba v textu vyškrtnout MŠ s tím, že SMOl nebude podporovat
navyšování kapacity ZŠ jiných zřizovatelů. Konzultantka v rozpravě reagovala na dotazy.
Členové rady doporučili dopracovat materiál v intencích rozpravy a následně předložit na
jednání ZMO 14. 12. 2020.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2021 - 2025
dle upravené přílohy důvodové zprávy
3.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Koncepci rozvoje školství statutárního města
Olomouce na období 2021 - 2025 dle upravené přílohy důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22

Bod programu: 19.
Pověření řízením příspěvkové organizace – mateřské školy
Konzultantka: Fantová – odbor školství
Konečný okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
pověřuje
řízením příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101, zástupkyni
ředitelky Bc. Marcelu Chromkovou dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
platové zařazení zástupkyně ředitelky dle důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku mateřské školy a zástupkyni ředitelky
T:
O:

23. 11. 2020
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23

Bod programu: 20.
Bytové záležitosti DPS
Kolářová okomentovala jednotlivé žádosti a doporučila členům rady materiál schválit.
Akceptováno bez výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXX a paní XXXXX dle předložené důvodové
zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24

Bod programu: 21.
Změny v komisích
Kolářová okomentovala navrženou změnu v KMČ
Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
rezignaci paní Lucie Spáčilové na členství v sociální komisi
3.
jmenuje
členkou sociální komise paní Michaelu Nepejchalovou
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25
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Bod programu: 22.
Organizační záležitosti
Tajemník uvedl bod. Po diskusi bylo doplněno složení výběrové komise o členy rady: RNDr.
Šnevajse a JUDr. Majora.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
rozvázání pracovního poměru dohodou vedoucího odboru agendy řidičů a motorových
vozidel Magistrátu města Olomouce Mgr. Michala Urbáška dnem 31. 12. 2020
3.
ukládá
vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru agendy řidičů a motorových
vozidel MMOl
T:
O:

23. 11. 2020
Večeř Jan, Bc., tajemník

4.
schvaluje
složení výběrové komise dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26

Bod programu: 22.1.
Organizační záležitosti - dodatek č. 15 "Organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc"
Tajemník uvedl bod s tím, že dodatek zapracovává organizační změny v odboru kanceláře
primátora MMOl schválené radou dne 26. 10. 2020. Projednáno bez diskuse.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 15 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 11. 2020
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27
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Bod programu: 23.
SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
(na stůl)
Konzultant: Konečný – A.K. Konečný
Major uvedl bod a v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. Radní doporučili, aby součástí
předloženého materiálu do ZMO, byla i pozvánka s programem valné hromady, případně i
Výroční zpráva společnosti. Schváleno v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín
3.
ukládá
předložit radou doporučené návrhy na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. na nejbližší jednání ZMO
T:
O:

23. 11. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28

Bod programu: 24.
Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů ve
spoluvlastnictví města a družstev (na stůl)
Konzultant: Konečný – A.K. Konečný
Pelikán okomentoval materiál. Po diskusi, kde konzultant reagoval na dotazy a připomínky
členů rady, bylo rozhodnuto dále rozpracovat a posoudit varianty budoucnosti družstev,
popřípadě zvážit jejich likvidaci.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29
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Setkání členů Rady města Olomouce s předsedkyní KMČ č. 10 Nemilany s paní Mg.
Renatou Pospiechovou
Konzultanti: Gambová – KMČ a DP; Klevar – ODUR; Drešr – odbor investic
Primátor přivítal předsedkyni KMČ č. 10 Nemilany paní Mgr. Renatu Pospiechovou a
požádal, aby přednesla témata k jednání za danou městskou část.
Mgr. Pospiechová poděkovala za přijetí a seznámila členy rady s problémy, které aktuálně
v dané části řeší.
1) Raisova ulice
Konstatovala, že byly zpracovány 3 varianty projektu, výslednému projektu v současné době
běží lhůta stavebního povolení, které dle informací KMČ, propadne v příštím roce.
Drešr reagoval, že je kompletně zpracována PD a vydáno stavební povolení. V roce 2021 je
možné z prostředků estetizace KMČ Nemilany realizovat výstavbu kontejnerového stání,
čímž se zahájí stavební práce a stavební povolení tak zůstane v platnosti.
2) Posunutí konečné zastávky MHD k fotbalovému hřišti
Ing. Klevar okomentoval stávající stav s tím, že aktualizace studie autobusové točny
v Nemilanech byla v prosinci 2019 zpracována a projektantem odevzdána. Nyní záleží na
finanční kondici města, kdy bude investiční akce zařazena do rozpočtu SMOl.
3) Božkova, Kopretinova ulice, chybí zde sítě, veřejné osvětlení, zpevněná vozovka
Primátor doporučil Mgr. Pospiechové, aby v uvedené záležitosti oslovila Útvar hlavního
architekta MMOl. Konzultanti reagovali, že problém je u ulice Božkova, neboť komunikace se
nachází i na pozemku, který není ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Nicméně na
obou komunikacích proběhly v roce 2020 opravy výmolů resp. opravy povrchu panelů
tryskovou metodou.
Z evidence stavební odboru bylo zjištěno, že v současné době je vedena žádost na vydání
společného povolení na stavbu pod názvem: „Kopretinová bydlení Nemilany“. Jedná se o
stavbu 19 rodinných domů včetně připojení na technickou a dopravní infrastrukturu, veřejná
účelová komunikace, vodovod, kanalizace tlaková, kanalizace gravitační, plynovod a veřejné
osvětlení.
Další případné vybudování zpevněné komunikace, chodníků a veřejného osvětlení je věcí
možných investic města, popř. soukromého investora.
Pospiechová poděkovala za reakce konzultantům a vedení města a na závěr se dotazovala,
zda je možné alokované finanční prostředky určené na opravy použít i na investiční akce.
Náměstek Bačák reagoval, že lze provést rozpočtovou změnu a je možné zmiňované
finanční prostředky použít i pro investiční záměry.
Náměstkyně Záleská konstatovala, že vedení města obdrželo aktuální informace ve věci
pomníku v Nemilanech a souhlasí s navrhovaným zněním nápisu. V případě, že ze strany
komise trvá zájem o instalaci nové nápisové desky, je potřeba se obrátit na Bc. Horňákovou.
Primátor poděkoval Mgr. Pospiechové za účast na jednání.
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Bod programu: 25.
Různé – informace členů RMO
Feranec
- dotazoval se na projekt Rekola; Pelikán reagoval na dotaz
- opětovně apeloval, aby Vánoční trhy Olomouc byly zachovány alespoň v symbolické
rovině
Primátor
- byla diskutována otázka Zimního stadionu a výstavby Multifunkční haly. K danému
tématu proběhne ve čtvrtek 26. 11. 2020 monotematická rada, organizačně zajistí
Ing. Bogoč.

Jednání Rady města Olomouce bylo ukončeno v 17: 30 hodin.
Zápis byl vyhotoven 12. 11. 2020

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

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