ZÁPIS
z 70. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 1. 2021
- 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
neuvolnění členové rady města

omluven
tajemník MMOl
vedoucí OKP
tiskové oddělení
zapisovatelka

Žbánek
Bačák, Konečný, Pelikán, Major, Záleská
Šnevajs, Feranec, Holpuch (přítomen od 9:15
hodin), Tichý (nepřítomen od 10:45 hodin)
Kolářová
Večeř
Plachá
Doleželová, Folta
Hladíková, Sedláková

čas zahájení: 9:00 hodin velký zasedací sál, budova Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Kontrola usnesení RMO
2
2
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
3
3
Tř. 1. Máje - žaloba a podání odporu
4
4
Zimní stadion – oprava střechy
5
5
Veřejná zakázka č. 21002 - Zimní stadion - oprava střechy - zahájení, komise
6
5.1
Veřejná zakázka č. 20150 - MŠ Dělnická - rekonstrukce (stavba) - zadání
7
5.2
Veřejná zakázka č. 20135 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel II zadání
8
6
Rozpočtové změny roku 2020
9
7
Pravidla čerpání rozpočtu SMOl v přechodném období roku 2021
10
8
Návrh rozpočtů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) na rok 2021
11
9
Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc
jediným akcionářem – listopad 2020
12
10
Označení vlastníka
13
11
Povolení výjimky - pěší zóna
14
12
Předzahrádky
15
13
Velké opravy komunikací 2021
16
14
Park Tabulový vrch - údržba

-

15

17
18

16
17

19
20

18
19

21
-

20
21

Návrhy rozpočtů a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací škol (staženo)
Akční plán rozvoje školství na rok 2021
Dodatek č. 3 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů
základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město
Olomouc
Bytové záležitosti BPS
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 14. zasedání ZMO konaného
14. 12. 2020
Karty typu D
Různé - informace členů RMO
oOo

70. 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

Bod programu: 1.
Kontrola usnesení RMO
Primátor uvedl bod a 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 11. 1. 2021 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1
Před projednáním bodu č. 2 podal Tichý informaci o výběru nového předsedu
představenstva TSMO, a. s. Po zapracování by bylo vhodné ho přizvat na jednání RMO, aby
představil svoji vizi.

Bod programu: 2.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic
Major – uvedl bod a ponechal ho na dotazy.
V rámci diskuse byla řešena otázka posunutí zastávky, které by mělo být součástí investiční
akce. Po skončení diskuse bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
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2.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č.
470/3 a parc.č. 480/3 oba ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle situačního
nákresu, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc, spočívající v právu zřízení,
provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení a v právu provádět na
podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho
výkonnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s., na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu
ve výši 100,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
schvaluje
zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 470/3 a parc.č. 480/3, vše ostatní plocha,
vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle situačního nákresu, které jsou ve vlastnictví
statutárního města Olomouc, spočívající v právu zřízení, provozování, údržbě a opravách
podzemního komunikačního vedení a v právu provádět na podzemním komunikačním
vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti ve prospěch
společnosti CETIN a.s., na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč +
DPH.dle důvodové zprávy bod 1.1.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.
Tř. 1. Máje - žaloba a podání odporu
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic
Válková – informovala, že na stůl byla rozdána příloha č. 2 k tomuto materiálu. Poté
podrobněji celou problematiku popsala.
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl odhlasován.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
bere na vědomí
podání odporu prostřednictvím Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný proti platebnímu rozkazu
o zaplacení 177 247 Kč s příslušenstvím ve věci žaloby žalobkyně XXXXX proti žalovanému
statutárnímu městu Olomouc.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4.
Zimní stadion – oprava střechy
Konzultanti: Drešr, Holoušová, Kocourek – odbor investic, Hlídek - OCKS
Major – stručně popsal nynější stav střechy zimního stadionu a okomentoval obě
navrhované varianty řešení s tím, že dle jeho názoru je nejrozumnější nyní opravit střechu a
pokud se ušetří nějaké finanční prostředky, investovat je do vzduchotechniky.
Hlídek poskytl podrobnější informace o průběhu herního plánu extraligové soutěže, která by
měla být ukončena v měsíci březnu, maximálně měsíci dubnu. Poté by mohla být oprava
střechy zahájena.
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Drešr pak upřesnil rozsah opravy střechy, kdy informoval, že již na jednom z dřívějších
jednání RMO byla schválena varianta, která bude soutěžena.
Odboru investic bylo uloženo prověřit, zda se jedná o ekonomickou činnost a je tedy možné
vrácení DPH z této akce.
Po ukončení diskuse bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru investic postupovat dle varianty B závěru důvodové zprávy
T:
O:

15. 3. 2021
vedoucí odboru investic

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 5.
Veřejná zakázka č. 21002 - Zimní stadion - oprava střechy - zahájení, komise
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic
Tento bod souvisí s bodem č. 4, proto nebyla u tohoto bodu vedena již žádná rozprava.
Pouze došlo k úpravě důvodové zprávy, kdy na str. 2 v odstavci č. 16 byla podrobněji
rozepsána požadovaná lhůta (termín) plnění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle upravené důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle upravené 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 rozhodnutí o námitkách,
d) 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 5
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Bod programu: 5.1.
Veřejná zakázka č. 20150 - MŠ Dělnická - rekonstrukce (stavba) - zadání
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
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: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 5.2.
Veřejná zakázka č. 20135 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel II - zadání
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic
Major stručně uvedl bod.
Vačkářová reagovala na dotazy ohledně výše nabídkové ceny.
Poté bylo o materiálu hlasováno.
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: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 6.
Rozpočtové změny roku 2020
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – odbor ekonomický
Bačák – okomentoval předložený materiál s tím, že se jedná o rozpočtové změny, které byly
schváleny 31. 12. 2020. Především jde o došlé dotace.
Šnevajs připomenul, že by se měly řešit také rozpočtové změny související s cyklostezkami.
Bylo mu sděleno, že tyto rozpočtové změny si musí nárokovat odbor investic, proto vše musí
být řešeno s tímto odborem.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8
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Bod programu: 7.
Pravidla čerpání rozpočtu SMOl v přechodném období roku 2021
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – odbor ekonomický
Bačák popsal skutečnosti v předloženém materiálu, zejména pak vývoj týkající se daní.
Zdůraznil, že měsíční výdaje by neměly přesáhnout jednu třináctinu výdajů rozpočtu SMOl
na rok 2021. Dále apeloval na vedoucí odborů, kteří mají ve své kompetenci akciové
společnosti, aby prověřili sjednané smluvní závazky a pokud to bude možné, zajistili
uzavření dodatku z důvodu odkladu či rozložení plateb. Obdobně má být postupováno také u
příspěvkových organizací, kde má být prověřena možnost omezení či pozastavení
schváleného provozního příspěvku na rok 2021.
Tajemník navrhoval tento apel zaslat prostřednictvím příkazu tajemníka.
V závěru diskuse byla doplněna důvodová zpráva dle požadavku odboru investic, týkající se
kapitálových výdajů.
O upraveném materiálu bylo pak hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Pravidla čerpání rozpočtu SMOl v přechodném období roku 2021
3.
ukládá
předložit RMO informaci o plnění pravidel čerpání rozpočtu SMOL
T:
O:

dle důvodové zprávy
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9

Bod programu: 8.
Návrh rozpočtů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) na rok 2021
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) na rok 2021
3.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových
organizací
T:
O:

25. 1. 2021
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10
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Bod programu: 9.
Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným
akcionářem – listopad 2020
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
Svozil pouze konstatoval, že v měsíci únoru bude předložen reporting za celý rok 2020.
Radní se dohodli, že v rámci projednávání reportingu, který je předkládán každý měsíc,
budou přizváni vždy dva ředitelé akciových společností. Na příští RMO bude přizván Přikryl
(Aquapark Olomouc, a. s.) a Fuglíčková (VFO, a. s.).
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11

Bod programu: 10.
Označení vlastníka
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Přidělení označení vlastníka bylo schváleno ve stejném znění, v jakém bylo předloženo.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 11.
Povolení výjimky - pěší zóna
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Oproti návrhu došlo ke změně pouze u jednoho z žadatelů, kterému byla přidělena 1
přenosná karta. Ostatní žádosti byly schváleny tak, jak byly předloženy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13

Bod programu: 12.
Předzahrádky
Konzultant: Černý - ODÚR
Major okomentoval žádosti - projednáno bez úprav.
Černý uvedl, že byly zaznamenány dotazy, zda město uvažuje o případném odpuštění
poplatků za zábor předzahrádek i v letošním roce, a to z důvodu, že podmínkou vydání
rozhodnutí stavebním úřadem je nutnost úhrady nejpozději do 31. 3.
Radou bylo konstatováno, že zatím toto nelze rozhodnout. Rozhodnuto bude až na základě
vládou vydaných aktuálních opatřeních.
Tajemník přislíbil zjistit na Stavebním úřadu, zda zákon umožňuje odložení platby poplatku.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE
MIKULDA v ulici 28.října 3, Olomouc, v rozsahu 47 m2 pro fu Mikulda Kalda s.r.o., 28.října
463/3, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2021.
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v
ulici Dánská 5 , Olomouc, v rozsahu 19,8 m2 pro žadatele XXXXX, tř.Spojenců 14, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2021.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14

Bod programu: 13.
Velké opravy komunikací 2021
Konzultanti: Černý, Kmoníčková - ODÚR
Major okomentoval přílohu č. 1 a reagoval na dotaz týkající se ul. Okružní. Uvedl, že nejprve
je navrhováno realizovat opravu části ulice u křižovatky s tř. Míru, jelikož na její rekonstrukci
jsou v rozpočtu alokovány finance. V dalším období bude realizována oprava zbývající části
ul. Okružní. Dále popsal postup vyhodnocování a dle jakých kritérií probíhá výběr
jednotlivých oprav ze seznamu.
Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výběr velkých oprav určených k realizaci v roce 2021 dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15
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Bod programu: 14.
Park Tabulový vrch - údržba
Konzultanti: Matzenauerová - OMZOH, Černý - ODÚR
Bačák okomentoval problematiku. Konstatoval, že k rozhodnutí rady o výpůjčce území došlo
až ve chvíli, kdy byl proces sestavování rozpočtu uzavřen, proto je nyní navrhováno zařazení
potřebných prostředků do nekrytých požadavků a jejich postupné vykrývání.
Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zařazení částky pro ODÚR do soupisu nekrytých požadavků RMO a zároveň vykrytí z
rezervy rozpočtu města dle doporučení v DZ
3.
schvaluje
zařazení částky pro OMZOH do soupisu nekrytých požadavků RMO a zároveň vykrytí z
rezervy rozpočtu města dle doporučení v DZ
4.
ukládá
odboru ekonomickému realizovat rozpočtové změny dle DZ v součinnosti s ODÚR a OMZOH
T:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí ekonomického odboru

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 zdržel se, 1 omluven.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 15
Návrhy rozpočtů a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol
(staženo)
Konzultant: Fantová - OŠ
Konečný uvedl bod.
Na základě upozornění člena rady, že materiál obsahuje navýšení v r. 2022 i 2023 byl
materiál stažen. Bude prověřeno, zda je uvedený návrh v souladu s návrhem střednědobého
výhledu města.

Bod programu: 16
Akční plán rozvoje školství na rok 2021
Konzultant: Fantová - OŠ
Konečný uvedl, že materiál vyplývá z koncepce školství, kterou schválilo zastupitelstvo.
Projednáno bez úprav, bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s Akčním plánem rozvoje školství na rok 2021 dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Akční plán rozvoje školství na rok 2021 Zastupitelstvu města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

4.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit Akční plán rozvoje školství na rok 2021 dle přílohy důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17

Bod programu: 17
Dodatek č. 3 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních
škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
Konzultant: Fantová - OŠ
Konečný konstatoval, že se jedná o technickou záležitost, dodatek je v souladu s nařízením
vlády. Projednáno bez úprav, bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č.3 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol a
mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc dle přílohy důvodové
zprávy s účinností od 1.1.2021
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
O:

25. 1. 2021
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 18
Bytové záležitosti BPS
Primátor uvedl materiál za omluvenou náměstkyni Kolářovou.
Žádosti byly projednány sociální komisí.
Projednáno bez úprav, bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení – přednostní
poskytnutí nájmu BB paní XXXXX, paní XXXXX, přednostní poskytnutí nájmu BPS
manželům XXXXX a manželům XXXXX
3.
schvaluje
změnu nájemní smlouvy paní XXXXX, dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19

Bod programu: 19
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 14. zasedání ZMO konaného 14. 12.
2020
Primátor uvedl bod.
Projednáno bez úprav, bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 7, část 3 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2020 - Návrh rozpočtu SMOl na rok 2021:
- ZMO ukládá připravit a předložit ZMO plán zásadních úspor v oblasti osobních nákladů
SMOl a jím založených a zřizovaných organizací (T: březen 2021)
T:
22. 2. 2021
O:
Rada města Olomouce
2.
ukládá
k bodu 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2020 - AQUAPARK Olomouc, a. s. Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
- ZMO ukládá Mgr. Markétě Záleské, náměstkyni primátora, podepsat Smlouvu o
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 1 (T: prosinec 2020)
T:
25. 1. 2021
O:
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
3.
ukládá
k bodu 15, část 4 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2020 - Dodatky zřizovacích listin
příspěvkových organizací - škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví
příspěvkových organizací - škol:
- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele škol (T: leden 2021)
T:
25. 1. 2021
O:
vedoucí odboru školství
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20

Bod programu: 20
Karty typu D
Konzultant: Černý - ODÚR
Major - uvedl bod. Předložený návrh byl schválen bez úprav.
Dále byla projednána problematika zřízení místa pro nabíjecí stanici v rámci dvorního traktu
SNO na místě, které bylo v rámci desetileté zápůjčky přiděleno bance. V té souvislosti bude
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nutné zajistit jedno parkovací místo pro tuto instituci v rámci parkování na Dolním náměstí.
Černý přislíbil, že uvedenou záležitost ODÚR vyřeší.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 zdržel se, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21

Bod programu: 21
Různé - informace členů RMO
Major:
- otevřel problematiku smluv s regionálními televizemi. Primátor informoval, že
12.1.2021 proběhne schůzka s vedením kraje, kde bude uvedená problematika
projednána.
Šnevajs:
- upozornil na pamětní kámen informující o rekonstrukci ul. 8. května, který byl osazen
na křižovatce náměstí Národních hrdinů. Konstatoval, že chybí např. informace, ve
kterém roce k rekonstrukci došlo. Navrhoval toto doplnit. Odbor investic prověří
možnosti doplnění informací.
- v souvislosti s investiční akcí Odpadové centrum ve Chválkovicích požádal o
informace k PD a dále jakým způsobem bude centrum fungovat, provozní řád,
fungování Re-use centra (O: OMZOH)
Plachá:
- informovala o školení referentských vozidel pro členy rady
- informovala, že před jednáním RMO 25.1. v 8:30 hod proběhne focení členů rady
Večeř:
- předal informace z krizového štábu ke Covid-19, tj. počty nakažených, případně
úředníků v karanténě ad.
Setkání členů Rady města Olomouce s bývalým předsedou KMČ č. 8 Lošov s panem
Ing. Janem Prečem a novým předsedou Ing. Miroslavem Charouzem
Konzultanti: Horňáková - odd. KMČ a DP; Drešr – odbor investic
Primátor přivítal oba zástupce KMČ č. 8 a konstatoval, že radní mají k dispozici reakce
příslušných odborů, zpracované na základě témat předložených komisí městské části Ol.Lošov.
Bývalý předseda KMČ Ing. Preč konstatoval, že s ohledem na svůj věk po 10 letech práce
v komisi rezignoval na svou funkci a předal ji panu Ing. Charouzovi, který má jeho plnou
důvěru. Jmenoval záležitosti, které se mu podařily v jeho funkci prosadit, a upozornil také na
problémy, se kterými se v Lošově potýkají.
Nový předseda KMČ Ing. Charouz jako zásadní problém označil souběh krajského a
městského majetku v rámci jejich části města. Do budoucna by chtěl vyřešit zejména
bezpečnější přechod pro chodce, problémy s odvodněním komunikací, s tím spojené řešení
žlabů, rekonstrukci ul. Hliník a instalaci veřejného osvětlení v některých částech obce. Předal
primátorovi fotodokumentaci havarijního stavu komunikace, který vznikl především
přetěžováním při svozu dřeva společností Lesy města Olomouce. Požadoval zapracovat do
smlouvy s LMO, aby řidiči nevytěžovali techniku při převozu dřeva na maximum.
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Primátor reagoval na uvedené podněty a informoval, že je plánováno jednání o investičních
akcích města a kraje, které spolu souvisí.
Vedoucí odboru investic doplnil, že při řešení revitalizace průtahu obce v ul. Svolinského, vč.
řešení chodníků je nutná spolupráce s krajem, jelikož komunikace je krajská. Navrhoval začít
od menších částí akce.
Ing. Preč zdůraznil, že je nutné řešit přechod, který je nebezpečný zejména s ohledem na
starší občany, který je ale zařazen až v dalších etapách akce.
Ing. Charouz požadoval omezení rychlosti, případně instalaci výrazného dopravního
značení, které upozorní řidiče, kteří tamní situaci neznají, že se za zatáčkou nachází
přechod.
Primátor doporučil projednat toto řešení s ODÚR.
Dále byla zmíněna investiční akce rekonstrukce ul. Hliník, u které vedoucí odboru investic
podotknul, že stavební povolení již pozbylo platnosti a projekt je nutné aktualizovat.
Primátor poukázal na finanční situaci města i v souvislosti s Covidem, kdy si město nemůže
dovolit zahajovat nové investiční akce, proto je nereálné, že by požadované rekonstrukce
byly zahájeny do tří až pěti let. Snahou je pracovat systémově při správě městského
majetku, aby finanční prostředky šly rovnoměrně do všech městských částí.
Zástupce KMČ Lošov reagoval, že mu je jasné, že rekonstrukce ul. Hliník v blízké době
realizována nebude, přednost má z jejich pohledu revitalizace průtahu obce.
Primátor navrhl, aby se na jaře uskutečnilo setkání příslušných pracovníků magistrátu
(ODÚR, OMZOH, OI) a vedení města přímo v obci, aby se seznámili s požadavky KMČ
Lošov.
Dále zástupce KMČ informoval, co bylo vybudováno v rámci prostředků na estetizaci, a
uvedl, že komise se přiklání v budoucnu tyto prostředky využít spíše na menší opravy
v rámci již zmíněné revitalizace průtahu obcí.
Horňáková upozornila, že předsedové KMČ mají do konce února předložit požadavky na
estetizaci r. 2021, opravy atd.
Ing. Preč dále otevřel otázku příjezdové panelové cesty k přehradě, která je ve špatném
stavu.
Primátor konstatoval, že je nutné to projednat s příslušnými orgány (Lesy ČR).
Dále Ing. Preč zmínil opuštěný pozemek ve středu obce, u kterého není možné dohledat
vlastníka, kde jim bylo doporučeno na pozemek nevstupovat, ale mají obavy kvůli
bezpečnosti.
Primátor uvedl, že i v takovém případě lze řešit vyklizení, navrhoval dořešit to v rámci setkání
na jaře.
Závěrem radní Šnevajs poděkoval Ing. Prečovi za jeho práci v komisi, které si velmi cení.
Primátor se připojil s poděkováním a předal mu drobný dar.
Jednání Rady města Olomouce bylo ukončeno v 12:55 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 13. 1. 2021.

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

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