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ZÁPIS 
 

ze 77. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 3. 2021 
 
(jednání RMO se uskutečnilo distanční formou) 

 

Přítomni (bez titulů)  

 

primátor Žbánek  

náměstci primátora Major, Konečný, Pelikán, Záleská, Bačák, 

Kolářová 

 

neuvolnění členové rady města 

omluven 

 

tajemník MMOl  

vedoucí OKP 

 
 

 

Šnevajs, Tichý, Holpuch,  

Feranec 

 

Večeř 

omluvena 

tiskové oddělení 

zapisovatelka 

omluveni 

Sedláková 

 
čas zahájení: 12:30 hodin, formou online 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Veřejná zakázka č. 21002 - Zimní stadion - oprava střechy - zadání 
2          2. Veřejná zakázka č. 21044 - Chválkovická - vedení cyklistické stezky, SO 801 

Sadové úpravy - zahájení, komise  
-  3. Různé – informace členů RMO 
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77. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl schválen – 10 
hlasů pro. Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
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Bod programu: 1. 
Veřejná zakázka č. 21002 - Zimní stadion - oprava střechy - zadání  
Konzultant: Drešr - odbor investic 
Major uvedl bod, seznámil radní s vítěznou nabídkou firmy VESTAV group, s.r.o. Vyškov. 
Uvedl, že předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 49 mil. Kč, nabídka vítězné 
firmy je ve výši cca 32 mil. Kč (s DPH), což znamená vysokou úsporu finančních prostředků. 
Konzultant doplnil, že uvedená společnost včetně konkrétních zakázek již byla odborem 
investic prověřena. Reagoval na dotazy členů rady, např. uvedl, že v případě, že by firma 
nesplnila potřebné podmínky, bude oslovena společnost 2. v pořadí, aniž by se muselo 
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opakovat výběrové řízení. Dále potvrdil, že je v kontaktu i s vedením hokejového klubu, se 
kterým je vše koordinováno. 
Projednáno bez úprav. 
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 1 
 

 

Bod programu: 2. 
Veřejná zakázka č. 21044 - Chválkovická - vedení cyklistické stezky, SO 801 Sadové 
úpravy - zahájení, komise  
Konzultant: Drešr - odbor investic 
Major uvedl bod. 
Konzultant reagoval na dotazy, zmínil, že realizace je podmíněna schválením dotace 
z IROP, anebo SFDI. 
V rozpravě se rada shodla, že je třeba informovat městské organizace VFO a TSMO, aby 
zpracovaly nabídky v rámci vypsaného výběrového řízení. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle 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 1 
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Bod programu: 3 
Různé - informace členů RMO 
Konečný: 

- informoval o podpoře iniciativy Free Belarus na budově Moravského divadla. 
 
Tajemník: 

- informoval o současné situaci ohledně zvýšeného počtu nakažených na jednotlivých 
odborech a odděleních v rámci budovy radnice, což bylo důvodem rozhodnutí o 
uzavření budovy pro veřejnost. Oddělení matriky funguje v omezeném režimu, 
plánované svatby se v tomto týdnu uskuteční, nové žádosti byly prozatím 
pozastaveny. Ostatní budovy magistrátu fungují bez omezení. 

 
Primátor: 

- připomenul, že schůze RMO 29. 3. 2021 byla zrušena (body byly přesunuty na termín 
12. 4.), 31. 3. 2021 v rámci porady vedení proběhne schůze RMO, kde budou 
projednány neodkladné záležitosti. Informace o konání porady vedení budou 
vzhledem k vývoji situace v souvislosti s nákazou aktualizovány, předběžně bylo 
domluveno, že se bude konat ve velkém sále v budově Hynaisova 10.  

- Testování radních probíhá formou antigenních testů v týdenním režimu. 
 

 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 13:00 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 24. 3. 2021 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.     JUDr. Martin Major, MBA v. r.  
primátor města Olomouce     1. náměstek primátora 
 
 

 

 
 


