
ZÁPIS 
 

z 86. schůze Rady města Olomouce, konané dne 21. 6. 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 omluven 
náměstci primátora Pelikán, Záleská, Bačák, Kolářová, Major  
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
 

 
Feranec, Šnevajs, Tichý, Holpuch  
 
 
Konečný 
  

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

- 
Hladíková, Vychodilová 

  

 
čas zahájení: 9:00 hodin zasedací místnost primátora, budova radnice 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti  
  Technické služby města Olomouce, a. s. při výkonu působnosti valné  
  hromady 
2 2. Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Výstaviště Flora 
  Olomouc, a. s. při výkonu působnosti valné hromady 
3         3. Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti 
 Správa nemovitostí Olomouc, a. s. při výkonu působnosti valné hromady 
4         4. Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti 

valné hromady Dopravního podniku města Olomouce, a. s. 
5          5. Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti 

valné hromady Lesy města Olomouce, a. s. 
6          6. Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti  
 AQUAPARK OLOMOUC, a. s. při výkonu působnosti valné hromady 
7          7. Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti 
 Správa sportovních zařízení Olomouc, a. s. při výkonu působnosti valné  
  hromady 

- 8. Různé 
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86. schůzi rady města za nepřítomnosti primátora zahájil a řídil 1. náměstek JUDr. Martin 
Major, MBA. Předložený návrh programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl 
schválen – 9 hlasů pro, 2 omluveni. Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
Bod programu: 1. 
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Technické 
služby města Olomouce, a. s. při výkonu působnosti valné hromady 
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady společnosti 
TSMO, a. s. – dle prezenční listiny. 
Major přivítal přítomné zástupce představenstva a dozorčí rady, stručně shrnul program 
jednání, kterým se bude valná hromada zabývat. Poté nechal o programu hlasovat – 9 hlasů 
pro, 2 omluveni. Po odhlasování programu předal slovo předsedovi představenstva Ing. 
Dostálovi, aby okomentoval výroční zprávu a ostatní předložené materiály. 
Dostál shrnul negativní vlivy způsobené pandemií. Podotkl, že již druhým rokem se 
společnosti daří snižovat náklady. Z plánovaných budoucích akcí zmínil zejména přípravu 
velké investice související s Odpadovým centrem Olomouc, rozvoj elektromobility, kdy je 
připravován projekt na nabíjecí stanice v podzemních garážích a dále pak zpracování 
odpadu z veřejné zeleně a sečí trávy. Poukázal také na zvyšování efektivnosti společnosti, 
kdy je vytvářena evidence odpadů, popelnic a sběrných míst. Krátce se vyjádřil ke zrušení 
rezervního fondu a kapitálových fondů, které bylo doporučeno auditorem. V závěru doporučil 
schválit jak výroční zprávu za rok 2020, tak i ostatní s tím související dokumenty.  
Poté si vzal slovo předseda dozorčí rady Mgr. Tichý. Ten sdělil, že dozorčí rada přezkoumala 
roční účetní závěrku za rok 2020 včetně návrhu představenstva na vypořádání ztráty, vzala 
na vědomí výsledky auditu a doporučuje valné hromadě její schválení, včetně schválení 
vypořádání ztráty dle návrhu představenstva.  
Rozprava: 
Byla řešena tvorba a fungování sociálního fondu. Bylo doporučeno toto téma otevřít také na 
poradních sborech. Dalšími tématy byly například pasport veřejného osvětlení, k němuž 
bude materiál předložen na červencové jednání RMO; záměr kompostárny – zda funguje 
koordinace s VFO, a. s. nebo přidělení zvláštních odměn členům dozorčí rady.  
JUDr. Runták zmínil, že je dlouhodobě neudržitelné vycházet s penězi, které jsou určeny na 
nakládání s odpady. V následujících letech dojde k výraznému růstu nákladů. Dle jeho 
názoru tuto situaci Odpadové centrum vyřeší pouze částečně. A bude třeba hledat i jiná 
řešení. Na toto reagoval Bačák, který konstatoval, že finance na likvidaci odpadů se dají 
získat několika způsoby; buď se získají platbou v ceně výrobku, nebo v ceně poplatku.  
Major ukončil rozpravu, poděkoval všem přítomným členům představenstva a dozorčí rady a 
popřál jim mnoho úspěchů do budoucna. Poté nechal hlasovat o návrhu usnesení. Bylo 
hlasováno o všech návrzích usnesení kromě zvláštních odměn, ty budou řešeny komplexně 
v závěru celého jednání a bude o nich hlasováno odděleně.   
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady 
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3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2020 

roční účetní závěrku za rok 2020 

zprávu o vztazích za rok 2020 

vypořádání ztráty za rok 2020 dle návrhu 

zrušení rezervního fondu a kapitálových fondů společnosti dle návrhu 

vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti dle návrhu 

 

4. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2020 a 
zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2020, vypořádání ztráty za rok 2020 dle 
důvodové zprávy a příloh; rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a kapitálových fondů 
společnosti dle důvodové zprávy a návrhu; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle 
důvodové zprávy a návrhu 

T: 19. 7. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

 

Bod programu: 2. 
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, 
a. s. při výkonu působnosti valné hromady 
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady společnosti VFO, 
a. s. – dle prezenční listiny.  
Major přivítal všechny přítomné, opět stručně shrnul program jednání a nechal o něm 
hlasovat – 9 hlasů pro, 2 omluveni. Poprosil předsedkyni představenstva Ing. Fuglíčkovou, 
aby okomentovala výroční zprávu a ostatní předložené materiály.  
Ing. Fuglíčková uvedla, že detailní informace jsou uvedeny ve výroční zprávě. Zmínila tedy 
pouze stěžejní informace, týkající se například ovlivnění výstavnického úseku pandemií 
COVID-19. Jako náhrada za jarní výstavu Flora se konaly Selské trhy a následně pak 
s ohledem na vládní nařízení další akce. Zahradnického a technického úseku se restrikce 
dotýkaly jen v omezené míře, jejich činnosti byly v plném provozu. Proto bylo možné zajistit 
údržbu zeleně, rozšíření letničkových záhonů či vysazování cibulovin. Byla dokončena II. 
etapa rekonstrukce chovatelského zázemí v palmovém skleníku.  
Zahradnický úsek se podílel na správě zeleně na základních školách, v obchodních centrech 
či kruhových objezdech.  
Technický úsek dořešil spor ohledně reklamace podlah v pavilonu A; úspěšně prováděl 
čištění vodních ploch prostřednictvím ozonizace.  
Dále shrnula ekonomické ukazatele a výši hospodářského výsledku. Byla také otevřena 
otázka úseku restaurace, kdy od 1. 1. 2021 byl ukončen provoz restaurace a je vypsáno 
výběrové řízení na provozovatele, a dále také využití rozária.  
Předseda dozorčí rady Ing. Flek okomentoval zprávu dozorčí rady. Poté vyjádřil obdiv 
managementu VFO za zvládnutí situace ve společnosti v souvislosti s pandemií. A poukázal 
na to, že v době pandemie se prokázalo, jak je důležité mít kvalitní oddychovou plochu pro 
občany, což dle jeho názoru naše parky jsou a vyplatí se jakákoli investice do těchto ploch. 
V závěru projednávání materiálu přednesl místopředseda představenstva žádost o zvážení 
výplaty zvláštních odměn pro členy dozorčí rady. Tato skutečnost byla následně doplněna do 
usnesení a důvodové zprávy.  
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Po ukončení diskuse Major poděkoval všem přítomným členům představenstva a dozorčí 
rady a nechal hlasovat o upraveném usnesení. Bylo hlasováno o všech návrzích usnesení 
kromě zvláštních odměn, ty budou řešeny komplexně v závěru celého jednání a bude o nich 
hlasováno odděleně.   
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady 

 

3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2020 

roční účetní závěrku za rok 2020 

zprávu o vztazích za rok 2020 

vypořádání ztráty za rok 2020 dle návrhu 

jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021 Ing. Johanu Otrubovou, oprávnění č. 
2075 

vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti dle návrhu 

 

4. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2020 a 
zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2020, vypořádání ztráty za rok 2020 dle 
návrhu a určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021dle upravené důvodové 
zprávy a příloh a rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle upravené důvodové zprávy a 
návrhu 

T: 19. 7. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Správa 
nemovitostí Olomouc, a. s. při výkonu působnosti valné hromady 
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady společnosti 
SNO, a. s. – dle prezenční listiny 
Major přivítal přítomné členy představenstva a dozorčí rady, shrnul body programu jednání a 
nechal o nich hlasovat – 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni.  
Úvodního slova se ujal Pelikán, kdy zdůraznil, že nejdůležitějšími podklady jsou výroční 
zpráva a zpráva dozorčí rady. Poprosil předsedu představenstva Ing. Zelenku, aby je 
okomentoval. 
Ing. Zelenka vyzdvihl především tři akce a to: 

- oprava kanalizace letního kina Olomouc 
- úpravy dvou nemovitostí pro spoluobčany bez domova postižené nemocí COVID-19 
- zpracování podkladů pro znalecký ústav Grant Thornton 
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V rámci rozpravy byla řešena problematika vnitřní směrnice stanovující pravidla pro tvorbu a 
čerpání statutárního fondu. Ing. Vyhňáková vysvětlila, že vše bylo vypracováno na 
doporučení auditora.  
Předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Sýkora okomentoval zprávu dozorčí rady a následně zmínil 
také žádost o vyplacení zvláštních odměn členům dozorčí rady, která byla dodána až po 
vyhotovení podkladových materiálů. Tato skutečnost byla promítnuta v úpravě důvodové 
zprávy.  
Po ukončení rozpravy Major poděkoval všem přítomným členům představenstva a dozorčí 
rady s tím, že se těší na další úspěšnou spolupráci. Následně dal hlasovat o upraveném 
návrhu usnesení. Bylo hlasováno o všech návrzích usnesení kromě zvláštních odměn, ty 
budou řešeny komplexně v závěru celého jednání a bude o nich hlasováno odděleně. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady 

 

3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2020 

roční účetní závěrku za rok 2020 

zprávu o vztazích za rok 2020 

rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu 

jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021 společnost HZ Olomouc, spol.  

s r.o. oprávnění č. 063 

vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti dle návrhu 

 

4. schvaluje 
vnitřní směrnici stanovující pravidla pro tvorbu a čerpání statutárního fondu 

 

5. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi,  MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2020 a 
zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2020, rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu 
a určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021 dle upravené důvodové zprávy a 
příloh a rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle upravené důvodové zprávy a návrhu 

T: 19. 7. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
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Bod programu: 4. 
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti valné 
hromady Dopravního podniku města Olomouce, a. s. 
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva, dozorčí rady a hosté – dle 
prezenční listiny. Major přivítal přítomné a ocitoval program jednání valné hromady, který byl 
následně schválen.  
Poté předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing. Michalíkovi, který provedl 
jednotlivými body výroční zprávy za rok 2020. Poukázal zejména:  
- na údaje o činnosti společnosti v roce 2020;  
- na počet přepravených osob (46 mil.) – jedná se o výrazný pokles cestujících oproti roku 
2019 zapříčiněn pandemii Covid a obav z možné nákazy v prostředcích MHD; dále byl 
pokles zapříčiněn uzavřením škol, obchodů a služeb, 
 - na strukturu vozového parku (průměrné stáří vozidel), zde konstatoval, že současný 
vozový park je v dobré kondici,  
- na vývoj tržeb z jízdného MHD - prodej jízdenek platebními kartami a formou SMS jízdenek 
narůstá; od 1. 4. 2020 došlo ke zvýšení ceny základní jízdenky ze 14 Kč na 18 Kč a úpravě 
cen časových kupónů; 
- na spotřebu pohonných hmot a energií,  
- na investiční činnost společnosti – kdy v lokalitě nejvíce frekventovaného přestupního uzlu 
v síti MHD – Hlavní nádraží – došlo v dubnu a květnu 2020 k doplnění prodejní sítě o 2 ks 
nových automatů umožňující platby za jízdenky prostřednictvím bezkontaktního platebního 
terminálu;  
- na mzdy a počty zaměstnanců, konstatoval, že situace v oblasti řidičů je stabilizovaná, 
dopravní obslužnost byla zajištěna v plném rozsahu dle objednávky od zadavatele, nárůst 
mezd v roce 2020 byl v průměru o 3 % vyšší oproti předchozímu roku.  
Ing. Machálek okomentoval marketing společnosti s tím, že zmínil převzetí reklamních ploch 
na zastávkách MHD.  
Ing. Michalík seznámil členy rady se zprávou o podnikatelské činnosti a stavu majetku 
společnosti a představil účetní závěrku za rok 2020, dle které společnost vykázala účetní 
ztrátu ve výši 8 989 521,24 Kč, a s návrhem rozhodnutí o umoření této ztráty dle návrhu 
představenstva společnosti.  
Mgr. Kaštil, předseda dozorčí rady, se vyjádřil ke zprávě dozorčí rady a k přezkoumání 
dokumentů pro jednání jediného akcionáře s tím, že všechny údaje jsou v pořádku a dozorčí 
rada tyto dokumenty doporučuje schválit. Závěrem požádal o poskytnutí zvláštní odměny pro 
členy dozorčí rady za rok 2020 ve výši dvojnásobku měsíční odměny.  
V rámci rozpravy byla diskutována problematika reklamních ploch, kde Michalík reagoval na 
dotazy ohledně výnosů, dále informoval o žádosti do ITI ohledně bezkontaktních platebních 
terminálů a na závěr citoval informace k nákupu pozemků v k. ú. Slavonín s tím, že uvedený 
návrh na nákup pozemků byl projednán Dozorčí radou DPMO, a.s. dne 31. května 2021, kdy 
dozorčí rada vzala předložené informace k nákupu pozemků na vědomí a uložila 
představenstvu informovat jediného akcionáře a připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí 
mezi AQUAPARKEM Olomouc, a.s. a DPMO, a.s. 
Major poděkoval za práci členům představenstva a dozorčí rady společnosti, poté nechal 
hlasovat o návrhu usnesení. Bylo hlasováno o všech návrzích usnesení kromě zvláštních 
odměn, ty budou řešeny komplexně v závěru celého jednání a bude o nich hlasováno 
odděleně.   
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Dopravní podnik města Olomouce, 
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a.s. a zprávu dozorčí rady společnosti DPMO, a.s. pro jednání jediného akcionáře 

 

3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2020, roční účetní závěrku za rok 2020, zprávu o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020, rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2020 
a vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti dle návrhu 

 

4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2020, roční účetní závěrky za rok 2020 včetně rozhodnutí o umoření 
ztráty za rok 2020 dle návrhu představenstva společnosti a rozhodnutí ke schválení zvláštní 
odměny dle důvodové zprávy a návrhu 

T: 19. 7. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

5. bere na vědomí 
informace o záměru k nákupu pozemku parc. č.  1081/37 a pozemku parc. č. 1081/136, oba 
v k. ú. Slavonín 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 5. 
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti valné 
hromady Lesy města Olomouce, a. s. 
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady – dle prezenční 
listiny.  
Major přivítal přítomné a ocitoval program jednání valné hromady, který byl následně 
schválen všemi členy rady.  
Poté předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing. Janáskovi, který okomentoval 
výroční zprávu, vývoj hospodářské činnosti v roce 2020 a vybrané ukazatele pěstební 
činnosti a hospodaření. 
Uvedl, že uplynulý rok byl posledním rokem stávajícího decennia a zároveň platného lesního 
hospodářského plánu. Dále konstatoval, že v uplynulém roce bylo hospodaření společnosti 
poznamenáno průběhem kůrovcové kalamity, která zcela změnila tvář lesa a napáchala 
značné škody nejen v samotných lesních porostech, ale také významně ovlivnila ekonomický 
vývoj hospodaření společnosti, který bude mít dopady i v následujících letech.  
Ing. Janásek dále uvedl, že podobně jako v předcházejících letech byly v rámci těžební 
činnosti prováděny pouze nahodilé těžby. Zcela kontinuálně také probíhaly práce v pěstební 
činnosti, jejichž cílem byla obnova kalamitních ploch a přeměna druhové skladby lesů. 
Informoval, že počátkem roku byly zahájeny práce na tvorbě nového lesního hospodářského 
plánu. Konstatoval, že hospodaření společnosti v roce 2020 bylo nejvíce ovlivněno objemem 
vytěženého dříví a celkovým objemem prací v pěstební činnosti a zároveň pokračoval trend 
minimální výkupní ceny jehličnatého dříví. 
Závěrem konstatoval, že společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku, zisk po 
zdanění byl ve výši 920 198,77 Kč a současně představil návrh představenstva na jeho 
rozdělení.  
Místopředsedkyně dozorčí rady Ivana Kalodová – uvedla, že dozorčí rada pečlivě 
přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2020 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a 
ovládanou osobou a návrh na rozdělení zisku s doporučujícím stanoviskem účetní závěrku 
schválit. Na závěr Kalodová požádala o poskytnutí zvláštní odměny pro členy dozorčí rady 
za rok 2020 ve výši jednonásobku měsíční odměny. 
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V rámci rozpravy byla diskutována otázka schvalování veřejných zakázek, využití dotačních 
titulů a problematika památných stromů; dále bylo vedení společnosti doporučeno, aby se 
zástupci dozorčí rady zúčastnili poradních sborů akciových společností. 
 
Major ukončil rozpravu, poděkoval za práci členům představenstva a dozorčí rady 
společnosti, poté nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Bylo hlasováno o všech 
návrzích usnesení kromě zvláštních odměn, ty budou řešeny komplexně v závěru celého 
jednání a bude o nich hlasováno odděleně.   
Usnesení: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady 

 

3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2020 

roční uzávěrku za rok 2020 

zprávu o vztazích za rok 2020 

rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu 

jako auditora pro věření účetní uzávěrky za rok 2021 společnosti AUDIT TEAM, s.r.o., 
oprávnění č. 536 

vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti 

 

4. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2020 a 
zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2020, rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu, 
určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021 a vyplacení zvláštní odměny členům 
dozorčí rady dle důvodové zprávy a příloh 

T: 19. 7. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 6. 
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti AQUAPARK 
OLOMOUC, a. s. při výkonu působnosti valné hromady 
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady – dle prezenční 
listiny. 
Major přivítal přítomné a ocitoval program jednání valné hromady, který byl následně 
schválen.  
Poté předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing. Přikrylovi, který okomentoval 
výroční zprávu včetně roční účetní závěrky, zprávu o ovládajících vztazích a návrh 
představenstva společnosti na rozdělení zisku. Dále uvedl, že loňský rok byl poznamenán 
pandemií Covid, kdy dle nařízení vlády ČR došlo celkem 3x k vynucenému uzavření 
zařízení. Na vývoji návštěvnosti a tržbách se výše uvedená skutečnost výrazně projevila a 
ovlivnila celý průběh roku 2020. Přesto se Společnosti podařilo splnit plán pro rok 2020 ve 
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většině parametrů, především pak v kladném výsledku hospodaření. Přikryl uvedl, že kladný 
výsledek hospodaření je díky náhradám ze strany státu v programu „Antivirus“ a silné letní 
sezóně, která kompenzovala ušlé ztráty. V čase přerušení provozu byly v březnu provedeny 
servisní a údržbové činnosti. Konstatoval, že společnost plnila klíčové ukazatele pro 
zachování kontinuálního rozvoje zařízení, kladného hospodářského výsledku a schopnosti 
modernizace a obnovy. Přikryl dále uvedl, že významným krokem pro budoucí rozvoj 
společnosti bylo rozhodnutí o provozování Plaveckého stadionu Olomouc společnosti 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. a to od 1. 1. 2021.  
Následně Přikryl v rozpravě reagoval na dotazy a připomínky členů rady, zejména ohledně 
výše služebného, výše rezervy a provozování Plaveckého stadionu Olomouc. 
Přikryl dále seznámil členy rady se záměrem pronájmu pozemku od DPMO, a.s. 
Mgr. Lindner, předseda dozorčí rady, přednesl Zprávu dozorčí rady, konstatoval, že dozorčí 
rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2020 včetně návrhu představenstva na 
rozdělení zisku, přijala výsledky auditu této účetní závěrky a doporučuje valné hromadě její 
schválení. Závěrem požádal o poskytnutí zvláštní odměny pro členy dozorčí rady za rok 
2020 ve výši dvojnásobku měsíční odměny. 
 
Major poděkoval za práci členům představenstva a dozorčí rady společnosti, poté nechal 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Bylo hlasováno o všech návrzích usnesení kromě 
zvláštních odměn, ty budou řešeny komplexně v závěru celého jednání a bude o nich 
hlasováno odděleně.   
Usnesení: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady 

 

3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2020 

roční účetní závěrku za rok 2020 

zprávu o vztazích za rok 2020 

rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu 

jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021 společnost FSG Finaudit, s.r.o. 
oprávnění č. 154  

vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti 

 

4. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2020 a 
zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2020, rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu 
a určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021a rozhodnutí ke schválení zvláštní 
odměny dle upravené důvodové zprávy a příloh 

T: 19. 7. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
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Bod programu: 7. 
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Správa 
sportovních zařízení Olomouc, a. s. při výkonu působnosti valné hromady 
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva, dozorčí rady – dle prezenční 
listiny.  
Předseda představenstva Mgr. Tichý okomentoval předložený materiál, seznámil členy rady 
s výsledky hospodaření za rok 2020, účetní závěrkou a dalším možném využití společnosti. 
Následně v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. 
Major poděkoval členům představenstva a dozorčí rady společnosti za jejich práci, poté 
nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení:  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. bere na vědomí 
zprávu dozorčí rady 

 

3. schvaluje 
roční účetní závěrku za r. 2020 

zprávu o vztazích za r. 2020 dle návrhu 

umoření ztráty za r. 2020 dle návrhu 

 

4. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení roční účetní závěrky za r. 2020, 
umoření ztráty za r. 2020 dle návrhu 

T: 19. 7. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
 
Po projednání všech akciových společností byla diskutována otázka zvláštních odměn pro 
členy dozorčích rad. Po rozpravě, kde radní uvedli argumenty obhajující činnosti členů, bylo 
rozhodnuto takto: 
Společnostem:  
VFO, a.s.; Lesy města Olomouce, a.s., SNO, a.s. a AQUAPARK OLOMOUC, a.s. vyplatit 
zvláštní odměnu ve výši jednonásobku měsíční odměny. Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel,                           
2 omluveni. 
DPMO, a.s. – vyplatit odměnu ve výši dvojnásobku měsíční odměny. Hlasování: 6 pro,                    
1 proti, 2 se zdrželi. 
TSMO, a.s. - vyplatit odměnu ve výši dvojnásobku měsíční odměny. Hlasování: 6 pro,                    
1 proti, 2 se zdrželi. 
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Bod programu: 8. 
Různé 
Pelikán –  
RMO vzala na vědomí informace o plánované členské schůzi Družstva Jiráskova a Družstva 
Jižní a o návrhu úprav odměn členů Kontrolního orgánu v souvislosti se změnou stanov a 
zvýšením odpovědnosti členů. Návrh výše odměn byl stanoven částkou 8 000,- Kč pro 
předsedu a 6 000,- Kč pro člena Kontrolního orgánu. O předloženém návrhu bylo hlasováno: 
9 hlasů pro, 2 omluveni.  
 
Záleská 
- avizovala, že na jednání RMO 25. 6. 2021 bude předložen materiál – Volnočasové 
vouchery, který krátce okomentovala. 
 
 
 
 
 
Jednání rady města bylo náměstkem Majorem ukončeno ve 14:30 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 23. 6. 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA    Mgr. Matouš Pelikán v. r. 
primátor města Olomouce    náměstek primátora 
 
 
JUDr. Martin Major, MBA, v z., v. r. 
1. náměstek primátora 


