ZÁPIS
z 1. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 10. 2022
- 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
náměstci primátora

Žbánek
Bačák, Ferancová,
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neuvolnění členové rady města
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tajemník MMOl
vedoucí OKP

Večeř
Plachá

tiskové oddělení
zapisovatelka

Štědrá
Hladíková

Pejpek,

Tichák,

čas zahájení: 9:00 hodin zasedací místnost RMO, budova Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Organizační záležitosti – Dodatek č. 24 „Organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc“
2
1.1.
Organizační záležitosti – „Podpisový řád statutárního města Olomouce“
3
2.
Pojištění odpovědnosti členů Zastupitelstva města Olomouce
4
3.
Návrh termínů konání RMO a ZMO v roce 2022
5
4.
Investiční komise
6
5.
Rozpočtové změny roku 2022
7
6.
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. – záměr vložit do základního kapitálu
společnosti objekty v katastrálním území Olomouc – město
7.
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 – I. čtení (staženo)

oOo
1. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh
programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 11 hlasů pro.
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu.
oOo

Před začátkem projednávání jednotlivých bodů z programu byl řešen Jednací řád RMO,
který zůstává nadále v platnosti. Jelikož v něm není zakotven konkrétní den, kdy se mají
schůze konat, mohlo dojít ke změně a od měsíce listopadu budou schůze RMO probíhat
vždy v úterý.

Bod programu: 1.
Organizační záležitosti – Dodatek č. 24 „Organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc“
Tajemník se ujal slova a informoval, že se jedná o dílčí dokument, v němž se vždy promítají
nutné změny. Kompletní a upravený Organizační řád bude předložen v měsíci listopadu ke
schválení. Poté bude vždy cca 1x za dva měsíce předkládán radě a budou v něm
reflektovány aktuální nutné změny.
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 24 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 25. 10. 2022
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 1.1.
Organizační záležitosti – „Podpisový řád statutárního města Olomouce“
Tajemník konstatoval, že současně navrhovaný podpisový řád je oproti tomu minulému
zjednodušen – kompetenční oblasti jsou přiděleny v obecnější rovině. Doporučil, aby se
s podpisovým řádem seznámily především sekretářky jednotlivých náměstků.
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Podpisový řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností
od 25. 10. 2022
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2
Bod programu: 2.
Pojištění odpovědnosti členů Zastupitelstva města Olomouce
Tajemník pouze stručně popsal, co je obsahem předloženého materiálu. Ten byl následně
bez rozpravy a beze změn schválen.
Usnesení:

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením dohod o srážkách z odměny
3.
ukládá
tajemníkovi Magistrátu města Olomouce zajistit úhradu pojistného ze strany členů
Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

leden 2023
Večeř Jan, Bc., tajemník

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3
Bod programu: 3.
Návrh termínů konání RMO a ZMO v roce 2022
Materiál již reflektoval avizovanou změnu dne konání schůzí RMO (úterý) a proto byl bez
rozpravy a bez úprav schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
termíny konání RMO a ZMO v roce 2022
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4
Bod programu: 4.
Investiční komise
Konzultanti: Bogoč, Struna – OSTR, Drešr – odbor investic
Tichý se ujal úvodního slova. Konstatoval, že složení investiční komise je podrobně
rozepsáno v důvodové zprávě.
V rámci diskuse byl řešen jednací řád této komise. Bogoč informoval, že jednací řád bude
předložen na příštím jednání RMO a doplnil, že členství v této komisi je neplacené, jelikož se
nejedná o klasickou odbornou komisi.
V materiálu následně došlo ke změně usnesení bodu č. 3, kdy namísto OSTR bylo uloženo
náměstku Tichákovi, aby oslovil předsedy zastupitelských klubů s žádostí o nominaci do
investiční komise. První jednání investiční komise pak bude svoláno v měsíci listopadu.
Po uzavření diskuse a úpravě usnesení bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2.
schvaluje
aktualizované složení Investiční komise dle důvodové zprávy
3.
ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Viktoru Tichákovi, Ph.D. oslovit předsedy zastupitelských klubů s
žádostí o nominaci do Investiční komise
T:
O:

31. 10. 2022
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora

4.
ukládá
náměstkovi primátora Mgr. M. Tichému svolat jednání investiční komise v rámci přípravy
rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2023
T:
O:

22. 11. 2022
vedoucí odboru investic

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5
Bod programu: 5.
Rozpočtové změny roku 2022
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor
Bačák stručně okomentoval materiál včetně soupisu nekrytých požadavků. Zde tajemník
požádal o vyjmutí všech požadavků, které měl zadány. Hélová sdělila, že zašle na odbor
kancelář tajemníka informaci, ať si zažádají o vypuštění.
Další diskuse k materiálu nebyla; byl schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 včetně přílohy
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2022 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2022
dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6
Bod programu: 6.
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. – záměr vložit do základního kapitálu společnosti
objekty v katastrálním území Olomouc - město
Konzultanti: Dokoupilová – ekonomický odbor, Fuglíčková – VFO, a. s.
Bačák pouze konstatoval, že tento materiál je předkládán opětovně.
Materiál byl poté bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:

1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr vložit do základního kapitálu společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. budovu
č.p.1202, víceúčel, Wolkerova 21, část obce Olomouc, na pozemku parc. č. St. 1890
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jednotku vymezenou dle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotku č.37/2, jiný nebytový prostor,
vymezenou v pozemku parc. č. St. 1487/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova č.p.37, část obce Olomouc, Wolkerova 17, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na společných částech
nemovité věci
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7
Bod programu: 7.
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 – I. čtení (staženo)
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová, Kroutilová – ekonomický odbor, Bogoč – OSTR, Drešr,
Kotelenská – odbor investic
Bačák blíže seznámil všechny členy RMO se skladbou rozpočtu a to po jednotlivých
kapitolách – příjmy, financování, výdaje a reagoval na veškeré dotazy členů rady.
Zejména se diskutovalo v oblasti příjmů o hospodářské činnosti, v rámci financování byly
řešeny čerpané úvěrové prostředky a prostředky, které město bude vracet. Ve výdajích na
provoz je třeba, aby si noví náměstci s odbory probrali jednotlivé položkové složení. Je také
třeba rozpočtově oddělit nově vzniklé oddělení sportu a správy sportovních zařízení od
bývalého odboru cestovního ruchu, kultury a sportu.
Vzhledem k tomu, že je třeba provést tyto úpravy, byl materiál z projednávání stažen a bude
opětovně předložen na jednání RMO 31. 10. 2022.

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno ve 13:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 10. 2022
Zápis byl podepsán dne: 27. 10. 2022

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.
primátor města Olomouce

Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r.
1. náměstek primátora

