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ZÁPIS 
 

z 74. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 3. 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 Žbánek  
náměstci primátora Major, Konečný, Pelikán, Záleská 
 
neuvolnění členové rady města 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Šnevajs, Tichý (do 15:00 hodin) 
Bačák, Kolářová, Feranec, Holpuch 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá 
Vychodilová 

  

 
čas zahájení: 13:00 hodin velký zasedací sál, Hynaisova 10 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Veřejná zakázka č. 21027 - Nákup ochranných pomůcek pro SMOl - přímé  
    zadání 
- 2. Dohoda o splátkovém kalendáři - staženo 
2 3. Organizační záležitosti 
3 4. Veřejná zakázka č. 21041 – nákup testů na COVID – 19 pro akciové 
                společnosti a příspěvkové organizace SMOl – přímé zadání 
-  5. Různé – informace členů RMO 
 
 
 

o O o 
 
74. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 7 hlasů pro. Následovalo projednávání 
jednotlivých bodů programu. 
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Bod programu: 1. 
Veřejná zakázka č. 21027 - Nákup ochranných pomůcek pro SMOl - přímé zadání 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Major okomentoval veřejnou zakázku. V rozpravě Langr zdůvodnil formu přímého zadání a 
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 
a) v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu 
dodavateli dle bodu 1 důvodové zprávy, 

b) v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu 
dodavateli dle bodu 2 důvodové zprávy, 

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA 

k podpisu smluv (objednávek), případně dodatků ke smlouvě (objednávce) s vybranými 
dodavateli v rámci výše uvedených zadávacích řízeních. 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Dohoda o splátkovém kalendáři - staženo 
Major uvedl bod za nepřítomného Bačáka. Po rozpravě bylo rozhodnuto, že materiál bude 
stažen a předložen na jednání RMO 8. 3. 2021. 
 
 
Bod programu: 3. 
Organizační záležitosti 
Tajemník okomentoval materiál. Schváleno bez diskuse v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předložený Příkaz tajemníka MMOl č. 3/2021 

 

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 4. 
Veřejná zakázka č. 21041 – nákup testů na COVID – 19 pro akciové společnosti a 
příspěvkové organizace SMOl – přímé zadání 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Major okomentoval materiál. Konzultant v rozpravě reagoval na dotazy. Následně došlo 
k úpravě důvodové zprávy spočívající ve specifikaci jednotkové ceny - osvobozeno od DPH 
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a způsobu fakturace akciovým společnostem. S uvedenými úpravami byl materiál schválen 
všemi přítomnými členy rady. 
Usnesení: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli 

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu smluv (objednávek), případně dodatků ke 
smlouvě (objednávce) s vybranými dodavateli v rámci výše uvedených zadávacích řízeních 

 

4. ukládá 
odboru ekonomickému vykrýt částku dle důvodové zprávy z rezervy na řešení krizových 
situací 

T: 15. 3. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 5. 
Různé – informace členů rady 
Byly prezentovány projekty cyklodopravy s tím, že bude zařazen i projekt cyklostezky 
Chválkovická – nutno provést rozpočtovou změnu; bude svoláno jednání RMO 8. 3. 2021, 
kde bude uvedená rozpočtová změna předložena ke schválení. 
 
 
 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo ukončeno v 15:30 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 5. 3. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.    JUDr. Martin Major, MBA v.r.  
primátor města Olomouce     1. náměstek primátora 
 

 


