
 

USNESENÍ 
 

z  10. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 6. 4. 2020 
 

 

 

1 Schválení ad hoc jednacího řádu pro zasedání ZMO dne 6. 4. 
2020 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
Jednací řád pro zasedání ZMO dne 6. 4. 2020 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1.1.; hlasování č. 1 
 
 

2 Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
upravený program 10. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1.2.; hlasování č. 2 
 
 

3 Rozpočtové změny 2020 + Dodatek č. 1 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 část A, B a C včetně dodatku č. 
1 

 

2. schvaluje 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 - část B a C včetně dodatku č. 1 

 

3. schvaluje 
rozšíření závazných ukazatelů (s účinností od 12. března 2020 - vyhlášení pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
nouzový stav do konání nejbližšího jednání ZMO dne 8. 6. 2020) rozpočtu SMOl na rok 2020 
takto: Rozpočtové změny všech výdajů souvisejících se zajištěním bezpečnostních opatření 
pro ochranu před nákazou COVID-19 jsou v kompetenci schvalování Rady města Olomouce 
do celkové výše 50 milionů a v souladu s ustanovením § 16, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.; hlasování č. 3, 4 
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4 Dotace z rozpočtu SMOl  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod 8 části 1, 2, 3, 5 a 6 usnesení ZMO ze dne 9. 3. 2020 ve věci poskytnutí dotací z 
rozpočtu SMOl roku 2020 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 17, 22, 23, 
24 upravené důvodové zprávy - část B a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

4. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 17, 22, 23, 24 
upravené důvodové zprávy - část B ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv 

 

5. schvaluje 
prodloužení termínu pro vyhodnocení ostatních žádostí o dotaci nad 50 tis. Kč z rozpočtu 
SMOl roku 2020 ve vyhlášených dotačních programech do 25. 5. 2020 

 

6. ukládá 
RMO předložit vyhodnocení ostatních žádostí nad 50 tis. Kč na jednání ZMO 8.6.2020, 
včetně jejich finančního krytí 

T: 8. 6. 2020 
O: Rada města Olomouce 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 5, 6 
 
 

5 Dotace odboru sociálních věcí včetně dotací z programu 
společensko-prospěšných aktivit 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 1 – 4 
důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 5 - 8 důvodové zprávy  a z toho 
vyplývající rozpočtové změny 

 

4. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 5 - 8 důvodové 
zprávy ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv 
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5. nevyhovuje 
žádostem žadatelů dle příloh č. 5 - 8 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.1.; hlasování č. 7, 8 
 
 

6 Individuální dotace - farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv. 
Michala Olomouc 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod 21 usnesení ZMO ze dne 9.3.2020 s názvem Individuální dotace - farnost sv. Mořice 
Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc 

 

3. schvaluje 
poskytnutí individuálních dotací na památky dle důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Olomouce 

 

5. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvy 

T: ihned 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.2.; hlasování č. 9 
 
 

7 Prominutí nájemného u komerčních prostor v budovách ve 
vlastnictví SMOl v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
prominutí nájemného za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 nájemcům dle upravené přílohy 
č. 1B 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 10 
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8 Změna OZV o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu změny obecně závazné vyhlášky za užívání 
veřejného prostranství 

 

2. vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
č. 17/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1.; hlasování č. 11 
 
 

9 Darování ochranných prostředků 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření darovacích smluv se subjekty a v množství dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
Evu Kolářovou, náměstkyni primátora podepisováním darovacích smluv dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 12 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


