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ZÁPIS 
 

z 80. schůze Rady města Olomouce, konané dne 21. 4. 2021 
 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

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

Kolářová 
 
neuvolnění členové rady města 
omluveni 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

 
Šnevajs, Tichý, Holpuch 
Feranec 
omluven 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá 
Sedláková 

  

 
čas zahájení: 13:00 hodin zasedací místnost primátora, budova radnice 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Veřejná zakázka č. 21026 – Odpadové centrum Olomouc – zahájení, komise 
 
 

o O o 
 
80. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl schválen – 10 
hlasů pro.  

o O o 
 
 

Bod programu: 1. 
Veřejná zakázka č. 21026 – Odpadové centrum Olomouc – zahájení, komise  
Konzultanti: Vačkářová, Drešr, Holoušová – odbor investic; Bogoč – OSTR; Dostál – ředitel 
TSMO, a.s. 
Primátor v úvodu požádal zástupce jednotlivých koaličních stran o vyjádření k problematice. 
Zástupci všech stran vyjádřili podporu projektu. 
Major okomentoval materiál, vyjádřil se zejména ke skutečnosti, že předpokládaná hodnota 
zakázky byla stanovena na částku přes 330 mil. Kč, což převyšuje počáteční předpoklad. 
Vačkářová reagovala na dotazy radních, mimo jiné okomentovala možnost stanovení limitní 
ceny, nebo že součástí předmětu plnění jsou i projektové práce. Dále uvedla, že zákon 
neukládá zrušit soutěž v případě, že se přihlásí pouze jeden žadatel. Soutěž může být 
zrušena, pokud nastanou důvody zvlášť hodné zřetele, ale zatím nelze předjímat, o jaké 
důvody by se jednalo.  
V rámci důvodové zprávy byla doplněna hodnotící komise: Ing. Otakar Bačák, Mgr. Miloslav 
Tichý, RNDr. Ladislav Šnevajs, Mgr. Matouš Pelikán. 
V rámci diskuse se ředitel TSMO vyjádřil ke kvalitě navrhované technologie, ekonomice 
projektu a k dalším souvisejícím skutečnostem. 
V té souvislosti byl zadán úkol – do uzavření zadávacího řízení dopracovat ekonomiku 
budoucího provozování celého projektu. (O: Bačák, T: červen 2021) 
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Dalším úkolem byl pověřen OMZOH - řešit Plán odpadového hospodářství – zahájit jeho 
aktualizaci (O: OMZOH). Jakmile bude znám harmonogram, bude aktualizace předložena 
RMO. 
Ředitel TSMO rozdal tabulku obsahující strukturu produkce odpadu v tunách včetně nákladů, 
kterou okomentoval. Upozornil, že uvedená třídící linka řeší pouze 5 % produkce. Navrhoval 
jít cestou otevření nových sběrových dvorů. 
V diskusi dále zaznělo, že náklady na novou třídící linku činí 52 mil. Kč z celkových nákladů, 
většina prostředků tedy bude využita na úpravu ploch, což umožní jejich další rozvoj a 
využití, např. jako budoucího sídla TSMO. 
V této souvislosti byl dán úkol - odboru městské zeleně a odpadového hospodářství ve 
spolupráci s TSMO, dopracovat strategii dalšího rozvoje areálu a předložit ji RMO, případně 
ZMO (O: OMZOH + TSMO) 
Po rozpravě nechal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy 

 

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 
 

 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno ve 14:00 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 22. 4. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.    JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce     1. náměstek primátora 
 

 


