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ZÁPIS 
 

z 65. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 11. 2020 
 
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňova-
ných 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 (nepřítomen od 13:30 do 14:40 hodin) 
náměstci primátora Záleská, Bačák, Kolářová, Konečný, Major, 

Pelikán 
 
neuvolnění členové rady města 
omluveni 
 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Tichý (přítomen do 14:40 hodin), Šnevajs 
Feranec, Holpuch 
 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá 
Hladíková 

  

 
čas zahájení: 13:00 hodin zasedací místnost primátora, budova radnice 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 – III. čtení 
2 2. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2024 
 

o O o 
 
65. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl bez jakýchkoli 
úprav schválen – 9 hlasů pro. Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
Bod programu: 1. 
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 – II. čtení 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová, Kroutilová – ekonomický odbor, Drešr, Kotelenská – odbor 
investic, Bogoč – odbor strategie a řízení 



2 

 

Primátor zahájil projednávání III. čtení rozpočtu. Shrnul stanovisko zastupitelského klubu 
ANO. Poté se slova ujal Major, který vyjádřil stanovisko zastupitelského klubu ODS k návrhu 
rozpočtu. Za zastupitelský klub KDU-ČSL si slovo vzal Šnevajs. Vrátil se k investiční části 
rozpočtu a navrhl do rozpočtu zahrnout tři akce – Holice – smíšená stezka II. etapa, 
Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc – k.ú. Nemilany – Kožušany a Chválkovická – 
vedení cyklistické stezky. Shrnul financování jednotlivých akcí včetně možného získání 
dotací.  
O tomto návrhu bylo hlasováno: 4 hlasy pro, 4 se zdrželi, 3 omluveni 
Následně bylo hlasováno o původně předloženém materiálu, kdy byl návrh rozpočtu 
zachován v intencích II. čtení.   
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 dle upravené přílohy č. 1, část A, B, C a D 

b) přijetí krátkodobého úvěru ve výši 50 mil. Kč v roce 2021 se splatností 1 rok u Komerční 
banky, a. s.  

c) závazné ukazatele roku 2021 dle důvodové zprávy 

d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce schvalo-
vat rozpočtové změny roku 2021 ve smyslu závazných ukazatelů 

 

Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 se zdrželi, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2024 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová, Kroutilová – ekonomický odbor, Drešr, Kotelenská – odbor 
investic, Bogoč – odbor strategie a řízení 
Bačák – uvedl bod a provedl připraveným materiálem. Po krátké diskusi bylo o materiálu 
hlasováno.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2024 

 

2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení střednědobý výhled rozpočtu na rok 
2022 - 2024 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
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Jednání Rady města Olomouce bylo ukončeno v 15:15 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 20. 11. 2020. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.    JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce     1. náměstek primátora 
 


