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ZÁPIS 
 

ze 99. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 11. 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 Pelikán, Bačák, Konečný, Záleská, Major 
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Tichý, Holpuch, Šnevajs, Feranec 
 
 
Kolářová 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá 
Hladíková 

  

 
čas zahájení: 9:00 hodin velký zasedací sál, budova Hynaisova 10 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Olomoucký ½ Maraton 2022 
2 2. Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a  
  kanalizací na rok 2022 
3 3. Návrh rozpočtu SMOl na rok 2022 – II. čtení 
4 4. Vyhlášení dotačních programů odboru školství  
- 5. Různé – informace členů RMO 
 
 

o O o 
 
99. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh 
programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro. 
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
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Bod programu: 1. 
Olomoucký ½ Maraton 2022 
Záleská stručně zdůvodnila předložení tohoto materiálu; zejména to, aby byl vždy termín 
konání ½ Maratonu schvalován v RMO. Poté bylo o materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s navrženým termínem uspořádání Olomouckého 1/2 Maratonu v roce 2022 dle přílohy 
důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 
2022 
Konzultant: Hrbáčková – majetkoprávní odbor 
Předložený materiál byl projednán na jednotlivých koaličních klubech zastupitelů. Každý 
z nich vyjádřil své stanovisko. Během diskuse byly rozebrány všechny varianty, které byly 
v materiálu obsaženy. Před hlasováním členové rady požadovali ještě doplnit důvodovou 
zprávu o přehled investic, které jsou plánovány v roce 2022 v oblasti infrastrukturního 
majetku. Hlasováno bylo nejdříve o variantě č. 3. Tato varianta byla schválena (8 hlasů pro), 
proto již o dalších variantách hlasováno nebylo. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2022 
ve výši 197.800.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2022 – II. čtení 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová, Kroutilová – ekonomický odbor, Drešr, Kotelenská – odbor 
investic, Sítek – odbor dotačních projektů, Luňáček - OSTR 
Bačák shrnul návrh rozpočtu po úpravách v I. čtení. Konstatoval, že pozitivně se vyvíjí příjmy 
z hazardu a také daň z příjmu právnických osob. Během diskuse byla řešena oblast příjmů, 
grantová schémata či provozní rozpočty některých odborů. Dle diskuse byly postupně 
upravovány některé pasáže návrhu rozpočtu. Po ukončení diskuse bylo o upraveném 
materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2022 dle důvodové zprávy včetně všech příloh 

b) přijetí krátkodobého úvěru ve výši 50 mil. Kč v roce 2022 se splatností 1 rok   

    u Komerční banky, a. s. 

c) závazné ukazatele roku 2022 dle důvodové zprávy 

d) časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních dotací v roce 2022  

    dle důvodové zprávy 

e) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2022 ve smyslu závazných ukazatelů 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Vyhlášení dotačních programů odboru školství 
Konečný okomentoval předložený materiál a shrnul výši částek, které jsou alokovány 
v rozpočtu na rok 2022 na vyhlášení jednotlivých dotačních titulů. Poté bylo o materiálu 
hlasováno.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2022 dle příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit vyhlášení programů na úřední desce a na webových stránkách města Olomouce 
dle důvodové zprávy a dle příloh důvodové zprávy 

T: 22. 11. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 

 

Bod programu: 5. 
Různé – informace členů RMO 
 
Záleská: 

- informovala o nasvícení radnice u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na 
ženách dne 25. 11. 2021 

 
Pelikán: 

- informoval o dalším postupu ohledně družstev Jižní a Jiráskova 
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Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno ve 12:30 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 16. 11. 2021. 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  


