
ZÁPIS 
 

ze 101. schůze Rady města Olomouce, konané dne 2. 12. 2021 
 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek 
náměstci primátora Major, Pelikán, Bačák 
 
neuvolnění členové rady města 
přítomni online: 
omluveni: 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Feranec  
Záleská, Holpuch 
Konečný, Kolářová, Tichý 
omluven 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Doleželová, Folta 
Sedláková 

  

pozn.: RNDr. Šnevajs se vzdal funkce neuvolněného člena rady města k 30.11.2021 
 
čas zahájení: 12:00 hodin, zasedací místnost primátora, budova Radnice 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1         1. Veřejná zakázka č. 21126 – Zajištění průběhu Zimního jarmarku – přímé 

zadání 
 
 

o O o 
 
101. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh 
programu byl schválen – 7 hlasů pro.  

o O o 
 
 
 

Bod programu: 1. 
Veřejná zakázka č. 21126 – Zajištění průběhu Zimního jarmarku – přímé zadání 
Konzultanti: Vykydalová – OCKS, Kopecký – právní odbor, Neplechová – odbor investic, 
Fuglíčková – VFO, a.s., Langr – odbor ochrany 
Primátor uvedl bod. Konstatoval, že problematika byla předjednána dne 1. 12. 2021 se všemi 
zainteresovanými stranami a připomínky vzešlé z tohoto jednání jsou zapracovány v 
předloženém materiálu. Konstatoval, že město se rozhodlo pro uspořádání akce s 
podmínkou, že nebudou porušeny nařízení daná vládou a že budou dodrženy povinnosti 
podrobně stanovené ve Smlouvě o pořádání Zimního jarmarku. S tímto podporuje 
společnost Výstaviště Flora Olomouc v pořádání akce. 
Kopecký reagoval na dotazy, zmínil, že záležitost byla konzultována v rámci jednání 
Krizového štábu se zástupci Policie ČR a Krajské hygienické stanice s kladným výsledkem. 
Dále okomentoval některé ekonomické náležitosti smlouvy spojené s provozem. 



Někteří radní vyjádřili obavu z postihu v případě kontrol. Bylo konstatováno, že se město 
rozhodlo jít nad rámec opatření vlády, takže v rámci nabídky stánků nebude umožněn prodej 
jídla ani nápojů, s výjimkou stánku u dětského kolotoče, kde bude nabízen dětský punč, káva 
a čaj. Na návrh radního Holpucha byl doplněn bod 5. usnesení: „RMO schvaluje pořádání 
akce Zimní jarmark v intencích důvodové zprávy.“ O uvedeném návrhu bodu 5. bylo 
hlasováno samostatně: 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 3 omluveni. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené 
veřejné zakázce 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli a z 
toho vyplývající provedení rozpočtových změn uvedených v DZ 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora, k podpisu smlouvy, případně dodatků ke 
smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení 

 

4. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
pořádání akce Zimní jarmark v intencích důvodové zprávy 

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

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 12:20 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 3. 12. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  
 


