
ZÁPIS
 
z 79. schůze Rady města Olomouce, konané dne 16. 4. 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, Pelikán, Bačák, Konečný, Záleská,

Kolářová
 
neuvolnění členové rady města
omluveni
 
 
tajemník MMOl
vedoucí OKP
 

 
Šnevajs
Holpuch, Feranec, Tichý
 
 
omluven
Plachá

tiskové oddělení
zapisovatelka

Štědrá
Hladíková

  
 
čas zahájení: 10:00 hodin zasedací místnost primátora, budova radnice
 
PROGRAM :
 
č. usn.              č. progr.  název bodu
-              -              Program RMO
-              1              Veřejná zakázka č. 21026 – Odpadové centrum Olomouc – zahájení, komise
                            (staženo)
1              2              Změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace č. 11
2              3              Malá hala – varianty zadávacího řízení
 
 

o O o
 
79. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle požadavků
členů rady a poté byl schválen – 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni. Následovalo
projednávání jednotlivých bodů programu.
 

o O o
 
 
Před projednáváním bodů z programu byl pozván vedoucí odboru informatiky Fišer a zástupce
společnosti Visitech, a. s. RNDr. Jiří Bartoš, Ph.D., aby poskytli aktuální informace o odstraňování
následků kybernetického útoku.
Slovo si vzal RNDr. Bartoš, který vše detailně popsal a poté reagoval na dotazy členů rady.
 
Po skončení diskuse bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů z programu.
Bod programu: 1.
Veřejná zakázka č. 21026 – Odpadové centrum Olomouc – zahájení, komise
Primátor se ujal úvodního slova. Vyjádřil svůj pohled na celou problematiku a poté dal prostor pro
diskusi.



Byly diskutovány otázky ohledně umístění centra, technologií a financování.
Následně byl na stůl rozdán materiál, který zpracoval ředitel TSMO, a. s..
Vzhledem k tomu, že se členové rady nestihli s tímto materiálem seznámit před zahájením jednání, byl
tento bod z projednávání stažen. Bude svoláno jednání za účasti nám. Bačáka, nám. Majora, radního
Tichého, zástupců odboru městské zeleně a odpadového hospodářství a ředitele TSMO, a. s.
Následně bude bod opětovně předložen na jednání RMO, která se uskuteční ve středu 21. 4. 2021 od
13:00 hodin v zasedací místnosti primátora.
 
 
Bod programu: 2
Změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace č. 11
Konzultanti: Sítek, Mikulášek – odbor dotačních projektů.
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
 
1. BERE NA VĚDOMÍ
předloženou důvodovou zprávu
 
2. SCHVALUJE
předložení Žádosti o změnu pro změnu č. 11 Strategie ITI Olomoucké aglomerace dle
důvodové zprávy
 
3. POVĚŘUJE
náměstka primátora, Mgr. Matouše Pelikána, podpisem Žádosti o změnu pro změnu č. 11
Strategie ITI Olomoucké aglomerace
 

Usnesení bylo schváleno: 8hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1
 
 
Bod programu: 3
Malá hala – varianty zadávacího řízení
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic, Vykydalová, Hlídek – odbor cestovního ruchu, kultury a
sportu, Mačát – GT LEGAL, s. r. o.
Vačkářová uvedla, že je třeba vybrat jednu z nabízených variant. Ze strany odboru investic je
preferována varianta č. 1, kdy bude vyhlášeno jedno výběrové řízení a to bude rozděleno na dvě části.
Drešr doplnil, že arch. Štefka již dokončil požadované standardy, nyní je kontrolován obsah, zda jsou
zapracovány všechny zásadní připomínky.
Následně bylo konzultanty reagováno na dotazy členů rady. Dotazy se týkaly zejména následného
provozování malé haly.
Po ukončení rozpravy bylo hlasováno o navržené variantě č. 1.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
 
1. BERE NA VĚDOMÍ
předloženou důvodovou zprávu

 
2. SCHVALUJE
variantu č. 1 dle bodu 2 důvodové zprávy
 
3. UKLÁDÁ
oddělení veřejných zakázek odboru investic pokračovat na přípravách zadávacího řízení dle
varianty č. 1 s externím konzultantem dle důvodové zprávy
T: 24. 5. 2021
O: vedoucí odboru investic
 



Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 se zdržel, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo ukončeno ve 12:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 19. 4. 2021.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA              v. r.                                          JUDr. Martin Major, MBA v. r.
primátor města Olomouce                                                        1. náměstek primátora
 


