ZÁPIS
z 67. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26. 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, Bačák, Kolářová, Konečný (přítomen do
10:00 hod.), Major, Pelikán

neuvolnění členové rady města
omluveni

Tichý (přítomen do 13:15 hod.), Šnevajs
Feranec, Holpuch

tajemník MMOl
vedoucí OKP

Večeř
Plachá

tiskové oddělení
zapisovatelka

Štědrá
Hladíková

čas zahájení: 8:30 hodin velký sál, budova Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Koncepce rozvoje školství – revokace usnesení
2
2.
Stanovení termínu a návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce
3
3.
Malá hala zimního stadionu Olomouc
4
4.
Družstvo Olomouc, Jižní – převody bytů ve spoluvlastnictví města a družstev
oOo
67. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle
požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro. Následovalo projednávání
jednotlivých bodů programu.
oOo

1

Bod programu: 1.
Koncepce rozvoje školství – revokace usnesení
Konzultanti: Fantová – odbor školství
Konečný stručně okomentoval předložený materiál. K materiálu nebyly žádné dotazy. Byl
jednohlasně všemi přítomnými členy rady schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:

1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
revokuje
usnesení bod č. 22 RMO ze dne 9.11.2020
3.
souhlasí
s předloženým návrhem Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období
2021 - 2025 dle přílohy důvodové zprávy
4.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Koncepci rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2021 - 2025 dle přílohy důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.
Stanovení termínu a návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 14. zasedání ZMO: pondělí 14. 12. 2020 od 9:00 hodin
- místo konání 14. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 14. zasedání ZMO dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2
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Bod programu: 3.
Malá hala zimního stadionu Olomouc
Konzultanti: Bogoč, Křenková – odbor strategie a řízení, Drešr, Vačkářová, Holoušová,
Kocourek – odbor investic, Hala, Hlídek – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Mačát –
GT Legal, advokátní kancelář, s. r. o., arch. Štefka – A2 ARCHITEKTI s. r. o.
Úvodní slovo si vzal primátor. Poprosil Bogoče, aby shrnul časový plán jednotlivých
prezentací.
Bogoč konstatoval, že cílem dnešního jednání je zjištění, jaká jsou očekávání
potencionálních dodavatelů. Ta by se měla následně promítnout do připravované zadávací
dokumentace, která musí obsahovat vydefinované přesné parametry tak, aby jednotlivé
nabídky byly porovnatelné. Proto byli pozváni tito potencionální dodavatelé:
- H + H TECHNIKA, spol. s r. o.
- HC OLOMOUC
- Redstone REAL Estate, a. s.
Před zahájením samotných prezentací shrnula Vačkářová okruh otázek, na které se bude
ptát společně s externím administrátorem. Poté byl přizván první z možných dodavatelů.
H + H TECHNIKA, spol. s r. o. (Tomáš Halas)
Primátor přivítal zástupce společnosti a poprosil ho o stručné představení záměru.
Halas – poděkoval za přidělení slova, krátce představil jak svoji osobu, tak i společnost,
kterou zastupuje. Následně provedl připravenou prezentací a reagoval na dotazy z řad
přítomných členů rady a také konzultantů.
HC OLOMOUC (Fürst)
Fürst – nastínil pohled HC OLOMOUC na celou problematiku, kdy pro HC OLOMOUC je
stěžejní řídit provoz malé haly. Poté reagoval na dotazy členů rady a přítomných konzultantů.
Redstone REAL Estate, a. s. (Morávek)
Morávek odprezentoval radě svoji vizi s tím, aby se rozhodla, zda vůbec chce jít touto cestou
a participovat na tomto projektu. Dále nastínil časovou osu úprav celého území, kdy do
konce roku 2021 chce získat regulační plán. Následovat by měly demolice a v případě, že
bude regulační plán schválen, začne se pracovat na územním rozhodnutí. Odhad zahájení
samotné stavby je rok 2023. V závěru prezentace reagoval Morávek na dotazy členů rady.
Po skončení bloku prezentací proběhla diskuse mezi členy rady. Závěrem z tohoto jednání
bylo pokračovat nadále v přípravě koncesního řízení na malou halu.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a informace vznesené v rámci diskuse
2.
schvaluje
další postup dle závěrů přijatých v rámci diskuse
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3
Bod programu: 4.
Družstvo Olomouc, Jižní – převody bytů ve spoluvlastnictví města a družstev
Pelikán okomentoval předložený materiál. K materiálu neproběhla žádná rozprava; byl
schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s postupem dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

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

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

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