
ZÁPIS 
 
z 95. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 10. 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   
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Šnevajs (do 15 hodin), Tichý (do 15 hodin), 
Feranec 
 
Kolářová, Záleská, Holpuch 
 
Večeř 
omluvena 
 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá 
Vychodilová 

  

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

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. SK Sigma Olomouc – vypořádání předsmluvního období 
2 2 Individuální dotace – HC Olomouc s. r. o. 
3 3 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
4 4 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – převody bytů 
5 5 Knihovna města Olomouce – souhlas s pořízením vozidla z investičního fondu 
  - revokace 
 

 

o O o 
 
95. 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. 
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 



Bod programu: 1. 
SK Sigma Olomouc – vypořádání předsmluvního období  
Konzultanti: Fojtek, Hlídek – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu; Konečný – právní 
zástupce (AK Konečný); Beneš, Ficner – zástupci SK Sigma Olomouc 
Před projednáváním bodu upozornil Mgr. Konečný na možný střet zájmu z důvodu funkce 
předsedy představenstva SK Sigma Olomouc. 
Major uvedl bod. Konzultanti blíže okomentovali Dohodu o finančním vypořádání se spolkem 
SK OLOMOUC SIGMA MŽ,  z.s.; následně v rozpravě reagovali na dotazy a připomínky 
členů rady. Konečný okomentoval právní posouzení Dohody s tím, že se vyjádřil k možnému 
promlčení. Uvedl, že námitku promlčení nelze ze strany města v uvedeném případě vznést 
pro zřejmý rozpor s dobrými mravy. 
Na závěr byla diskutována otázka finančního vypořádání, kdy náměstek Bačák upozornil, že 
je potřeba zařadit požadovanou částku do soupisu nekrytých požadavků a předložit ke 
schválení ZMO 1. 11. 2021. Po schválení ZMO vykrýt částku z rezervy RMO. V tomto duchu 
byla upravená důvodová zpráva a upraven termín usnesení, kdy je možné podepsat 
citovanou Dohodu až po schválení ZMO. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dohodu o finančním vypořádání se spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z. s. za období                   
od 1. 7. 2018 do 31. 3. 2019 dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
vykrytí dle doporučení v upravené důvodové zprávě 

 

4. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské podepsat Dohodu o finančním vypořádání se 
spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z. s. 

T: 8. 11. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

 

 

Bod programu: 2. 
Individuální dotace – HC Olomouc s. r. o. 
Konzultanti: Fojtek, Hlídek – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu; Konečný – právní 
zástupce (AK Konečný)  
Major uvedl bod. Konzultanti okomentovali nově předložené přílohy materiálu – Zápis 
z jednání komise pro sport a tělovýchovu včetně usnesení k uvedené individuální dotaci pro 
HC Olomouc, s. r. o.; Výpis ÚHOS a Čestné prohlášení, že HC Olomouc, s. r.o. ke dni 12. 
10. 2021 nečerpá a nemá požádáno o žádnou finanční podporu hrazenou formou de 
minimis. 
Po rozpravě, kde konzultanti reagovali na dotazy členů rady, byl materiál schválen bez 
úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 



 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí individuální dotace společnosti HC Olomouc s. r. o. a uzavření smlouvy                            
o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské předložit ZMO na jeho zasedání dle 1. 11. 2021 
ke schválení smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

4. schvaluje 
vykrytí dle doporučení v důvodové zprávě 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 se zdržel, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 

 

Bod programu: 3. 
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
Konzultantka: Majorová – odbor právní 
Bačák uvedl bod a blíže okomentoval materiál. Po rozpravě, kde konzultantka reagovala na 
dotazy členů rady, bylo rozhodnuto ponechat sazbu poplatku ve stejné výši jako v roce 2021, 
tj. 804,- Kč na poplatníka za rok. Rozhodnutí se promítlo do úpravy důvodové zprávy a 
přílohy č. 1 – OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Dle 
požadavků členů rady byl do důvodové zprávy doplněn přehled souhrnu celkových nákladů 
na odpadové hospodářství SMOl za rok 2020, včetně výše příjmu z poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. S uvedenou úpravou byl materiál doporučen ke schválení ZMO. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně upravené přílohy 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi předložit na zasedání ZMO obecně 
závaznou vyhlášku č. xx/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 

 



Bod programu: 4. 
Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – převody bytů  
Konzultanti: Konečný – právní zástupce (AK Konečný); Zelenka, Trávníčková – SNO, a.s. 
Pelikán blíže okomentoval předložený materiál. Následně seznámil členy rady s návrhy 
možných variant převodu spoluvlastnických podílů Bytových družstev včetně analýzy 
daňových poradců. Po rozpravě, kde konzultanti reagovali na dotazy, uložila rada 
předkladateli dopracovat materiál s ohledem na stanovisko MV ČR, které bylo doručeno 
prostřednictvím datové schránky panu primátorovi v průběhu projednávaného bodu a dále 
reflektovat očekávané stanovisko AK Žižlavský. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se 
rada nepřiklonila k žádné z předložených variant. Z usnesení byla vyškrtnuta druhá část, tj. 
RMO souhlasí s postupem důvodové zprávy dle varinaty…Komplexní materiál bude po 
dopracování předložen na nebližší jednání rady města, kde bude rozhodnuto o dalším 
postupu. Z  uvedených důvodů bylo doporučeno zrušit v pondělí 18. 10. 2021 jednání 
pracovní skupiny. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
 

Bod programu: 5. 
Knihovna města Olomouce – souhlas s pořízením vozidla z investičního fondu - 
revokace 
Konečný uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez diskuze a 
bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod č. 23 usnesení č. 23. z 83. Schůze RMO konané dne 24. 5. 2021 týkající se pořízení 
nového vozidla  Citroën Berlingo XL LIVE PACK 1.2 z investičního fondu a změnu                            
v odpisovém plánu Knihovny města Olomouce 

 

3. souhlasí 
s pořízením jiného typu vozidla pro příspěvkovou organizaci Knihovna města Olomouce                    
v cenové relaci do 480 000 Kč včetně DPH z investičního fondu organizace a se změnou                   
v odpisovém plánu příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. pověřuje 
ředitelku příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce k nákupu vozidla dle důvodové 
zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 

 

 

 

 

 

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 16:15 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 18. 10. 2021. 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r. 
primátor města Olomouce        náměstek primátora  
 
 
Mgr. Matouš Pelikán v. z. 
náměstek primátora 
 


