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ZÁPIS 
 

z 75. schůze Rady města Olomouce, konané dne 8. 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 (přítomen od 7:41 hod.), 

Záleská, Bačák (on-line) 
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Šnevajs, Tichý (přítomen od 7:38 hod.), Feranec, 
Holpuch 
 
Kolářová 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

- 
Hladíková 

  

 
čas zahájení: 7:30 hodin velký zasedací sál, Hynaisova 10 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Dohoda o splátkovém kalendáři 
2 2. Rozpočtové změny roku 2021 
 
 
 

o O o 
 
75. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 8 hlasů pro. Následovalo projednávání 
jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
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Bod programu: 1. 
Dohoda o splátkové kalendáři 
Konzultanti: Dokoupilová – ekonomický odbor 
Primátor stručně uvedl bod a sdělil důvody jeho předložení. 
Bačák celou problematiku podrobněji vysvětlil.  
Dokoupilová – pouze doplnila, že veškeré částky uvedené v materiálu jsou překontrolovány a 
v pořádku. V případě, že materiál bude schválen, bude dodatečně předložen na ZMO 8. 3. 
2021 v podobě Dodatku č. 1 k rozpočtovým změnám.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
uzavření Dohody o uznání dluhu a o splátkovém kalendáři mezi SMOl a společností OL-
TERM & TD OLOMOUC, a. s 

 

3. ukládá 
primátorovi Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA podepsat Dohodu o uznání dluhu a o splátkovém 
kalendáři 

T: 15. 3. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Rozpočtové změny roku 2021 
Konzultanti: Dokoupilová – ekonomický odbor 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 - část A a B 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy - část A 

 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2021 dle důvodové zprávy - část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2021 dle 
důvodové zprávy - část B 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
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Jednání Rady města Olomouce bylo ukončeno v 8:00 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 9. 3. 2021 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.    JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce     1. náměstek primátora 


