ZÁPIS
z 2. schůze Rady města Olomouce, konané dne 31. 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 (přítomna do 16:00 hodin),
Tichý, Pejpek, Tichák, Dobrozemská

neuvolnění členové rady města

Kolářová, Kryl, Lošťák (přítomen do 13:30 hodin),
Krbeček

tajemník MMOl
vedoucí OKP

Večeř
Plachá

tiskové oddělení
zapisovatelka

Doleželová, Folta
Vychodilová, Sedláková

čas zahájení: 10:00 hodin zasedací místnost RMO, budova Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Kontrola usnesení RMO
2
2.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
3
3.
Veřejná zakázka č. 22131 – Dodávka plynu pro Zoologickou zahradu Olomouc
- příkazní smlouva
4
3.1.
Veřejná zakázka č. 22135 – Dodávka zemního plynu pro Zimní stadion
Olomouc – příkazní smlouva
5
3.2.
Veřejná zakázka č. 22134 – Brunclíkova – odlehčovací komora 1H, projektová
dokumentace – zahájení, komise
6
3.3.
Veřejná zakázka č. 22106 – Koncesní řízení nízké hodnoty na provozování
letního kina - zrušení
7
3.4.
Veřejná zakázka č. 22137 – Tisk a distribuce Olomouckých listů 2023 –
zahájení, komise
8
3.5.
Veřejná zakázka č. 22126 – Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem
a IRTN v bytových domech majetku statutárního města Olomouc 2022 –
zahájení, komise – revokace
9
4.
Bytové záležitosti
10
5.
EIB – revize/konverze úrokové sazby (na stůl)
11
6.
Rozpočtové změny roku 2022

12
13
14

7.
8.
9.

15
16
17
-

10.
11.
12.
13.

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 – I. čtení
Statut a jednací řád Investiční komise
Aktualizace složení Řídicího výboru pro realizaci strategie integrované územní
investice Olomoucké aglomerace a Řídicího výboru MAP
Domov pro ženy a matky s dětmi – přijetí daru
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
Návrh termínů konání RMO a ZMO v I. pololetí roku 2023
Různé – informace členů RMO
oOo

2. 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

Bod programu: 1.
Kontrola usnesení RMO
Primátor uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez rozpravy
a bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 31. 10. 2022 dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic
Tichý okomentoval předložený materiál. Rozprava byla vedena k bodu 1.1. Protipovodňová
ochrana Olomouce – zvýšení kapacity koryta II. B etapa. Konzultanti upozornili, že nyní je
schvalován pouze záměr převodu, o případném finančním vypořádání bude rozhodnuto na
další schůzi RMO.
Ostatní body důvodové zprávy byly projednány bez rozpravy.
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zveřejnění záměru převodu částí pozemků parc. č. 93/22 (dle GP část e) o výměře 0,33 m2,
parc. č. 93/27 (dle GP část c) o výměře 15 m2, parc. č. 94/5 (dle GP část a) o výměře 18 m2
a parc. č. 145/1 (dle GP část d) o výměře 18 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc z
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1.

3.
schvaluje
zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1072 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc v rozsahu geometrického plánu ve vlastnictví statutárního města Olomouc
jakožto povinného ve prospěch oprávněného společnosti CETIN a.s., spočívající v uložení a
provozování podzemního komunikačního vedení na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu
ve výši 100 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.1.
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. 849/91 orná půda o výměře záboru v
rozsahu cca 230 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Holandská čtvrť
VI., s.r.o., IČ: 09124390 ve prospěch statutárního města Olomouce jako vypůjčitele na dobu
určitou, a to ode dne protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby do dne dokončení
stavby dle důvodové zprávy bod 2.2.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.
Veřejná zakázka č. 22131 – Dodávka plynu pro Zoologickou zahradu Olomouc –
příkazní smlouva
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic; Luczka – OSTR
Tichý okomentoval důvodovou zprávu. Po rozpravě, kde Válková reagovala na dotazy
ohledně investičních akcí, byl materiál schválen v předloženém znění. Primátor požádal, aby
jedna ze schůzí RMO roku 2023 proběhla v areálu ZOO Olomouc, kde ředitel Ing. Habáň
seznámí členy rady s harmonogramem plánovaných investičních akcí ZOO; O: Plachá –
vedoucí odboru kancelář primátora.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky č. 22131 Dodávka plynu pro
Zoologickou zahradu Olomouc mezi statutárním městem Olomouc a Zoologickou zahradu
Olomouc, příspěvkovou organizací.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 3.1.
Veřejná zakázka č. 22135 – Dodávka zemního plynu pro Zimní stadion Olomouc –
příkazní smlouva
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic; Luczka – OSTR
Tichý blíže okomentoval předloženou příkazní smlouvu. Schváleno dle návrhu.
Zároveň předkladatel uvedl, že problematika Zimního stadionu Olomouc bude řešena na
svolaném jednání se zástupci města a HC Olomouc.

Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky č. 22135 Dodávka zemního plynu
pro Zimní stadion Olomouc mezi statutárním městem Olomouc a HC Olomouc s.r.o.

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4
Bod programu: 3.2.
Veřejná zakázka č. 22134 – Brunclíkova – odlehčovací komora 1H, projektová
dokumentace – zahájení, komise
Konzultanti: Drešr, Neplechová, Holoušová – odbor investic
Tichý uvedl bod. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy radních. Schváleno s úpravou
místa plnění - chybně uvedeno: křížení ulice Jánského a Heyrovského – opraveno: ulice
Brunclíkova.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Miloslava Tichého, náměstka primátora
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k rozhodnutí o námitkách,
d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 3.3..
Veřejná zakázka č. 22106 – Koncesní řízení nízké hodnoty na provozování letního kina
- zrušení
Konzultanti: Neplechová – odbor investic; Jarmer – odbor majetkoprávní
Ferancová okomentovala předložený materiál. Po rozpravě, kde konzultanti reagovali na
dotazy radních, bylo doplněno usnesení: informovat členy rady o dalším postupu.
S uvedenou úpravou byl materiál schválen.

Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
ruší
zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku z důvodů uvedených v důvodové
zprávě.
3.
ukládá
předložit informace o dalším postupu ve věci provozování letního kina
T:
O:

únor 2023
vedoucí odboru majetkoprávního

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6
Bod programu: 3.4.
Veřejná zakázka č. 22137 – Tisk a distribuce Olomouckých listů 2023 – zahájení,
komise
Konzultanti: Neplechová – odbor investic; Konečný – odbor kancelář primátora
Tichý blíže okomentoval veřejnou zakázku. Avizoval, že na dalším jednání rady bude
předloženo ke schválení personální obsazení redakční rady Olomouckých listů.
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k rozhodnutí o námitkách,
d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 3.5.
Veřejná zakázka č. 22126 – Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem a IRTN
v bytových domech majetku statutárního města Olomouc 2022 – zahájení, komise revokace
Konzultant: Zelenka – SNO, a.s.
Bačák uvedl bod. Zelenka v rozpravě reagoval na dotazy a připomínky členů rady.
Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
revokuje
usnesení č. 10 ze dne 12.9.2022 a ruší schválení zahájení a základní zadávací podmínky
pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
schvaluje
zahájení a upravené základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku dle
důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Ing. Otakara Štěpána Bačáka
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k rozhodnutí o námitkách,
d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno:11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8

Bod programu: 4.
Bytové záležitosti
Konzultant: Zelenka – SNO, a.s.
Dobrozemská blíže okomentovala předloženou důvodovou zprávu a v rozpravě reagovala na
dotazy radních. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Topolová 7, Olomouc, č.b. 34, o velikosti 1+1 se XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a)
b) tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod
1b)

2. rozšíření subjektu na straně nájemce o XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc, byt č. 2
dle důvodové zprávy bod 2)
3. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Nedbalova 8, Olomouc
XXXXX, I. P. Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, I. P. Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Ztracená 3, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Ztracená 3, Olomouc
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc
XXXXX, U Letiště 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, U Letiště 4, Olomouc
XXXXX, U Letiště 8, Olomouc
XXXXX, U Letiště 10, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc

b) na 2 roky s nájemci – byty pro seniory, bezbariérové byty:
XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Příčná 4, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, I. P. Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc - byt pro seniory
XXXXX, I. P. Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Topolová 7, Olomouc - na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d, 4)
4. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
XXXXX, Holická 51, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
5. hrazení nákladů na provoz, opravy a revize, jakož i případných dalších nákladů spojených
s provozem invalidní plošiny v domě Topolová 7, Olomouc, z prostředků statutárního města
Olomouce
dle důvodové zprávy bod 6)
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9

Bod programu: 5.
EIB – revize/konverze úrokové sazby (na stůl)
Konzultantka: Dokoupilová – odbor ekonomický
Bačák uvedl bod a blíže okomentoval aktuální nabídku Evropské investiční banky
k revizi/konverzi úrokové sazby u jedné úvěrové tranže. Členové rady diskutovali nad
možnými variantami úrokových sazeb. Na závěr předkladatel doporučil schválit variantu A –
tj. fixní sazbu na dobu 5 let. Radou akceptováno bez výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
přijetí úrokové sazby dle varianty A důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit schválené parametry úrokové sazby na nejbližším zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

4.
ukládá
1. náměstkovi primátora Ing. Bačákovi podepsat smluvní dokumentaci související s přijetím
nové úrokové sazby
T:
O:

15. 11. 2022
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 se zdržel
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10
Bod programu: 6.
Rozpočtové změny roku 2022
Konzultantky: Dokoupilová, Hélová – odbor ekonomický
Bačák okomentoval předložené rozpočtové změny. Schváleno bez úprav.
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 11

Bod programu: 7.
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 – I. čtení
Investiční část rozpočtu:
V rámci jednotlivých částí byly dle návrhů členů RMO upraveny položky rozpočtu (viz
upravené přílohy 1 a 2) a zazněly podněty k prověření:
část A:
- bod 2 ČOV – sušárna kalů; bude svolána schůzka za účasti náměstka Pejpka a
vedoucího odboru investic, kde bude projednán další postup.
část B:
- bod 5 Holická, Sladkovského – cyklostezka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu:
prověřit možnost koordinace akce s krajským úřadem.
část C:
- bod 2 ASO park, Lazce – revitalizace: prověřit souvislosti s dalšími projekty v okolí, např.
Park na Dlouhé apod.
bod 4 Bezručova ul. – kontejnerová stání: prověřit možnost umístění kontejnerové
stanice
část D:
- bod 12 Lesní cesta Huzová III. etapa: projednat rozložení nákladů mezi LMO a městem
část E:
- bod 9 Výkupy pozemků – odboru investic: rozklíčit, kterých akcí se týkají

část G:
- bod 2 Nemilany. Lidická 31: prověřit fungování objektu
Provozní část rozpočtu:
- návrh plošného snížení o určité procento, pak řešit další možnosti úspor
- Fond pomoci Olomouckým dětem – předložit návrh navýšení do rezervy RMO/ZMO
V diskusi dále zazněly náměty:
- zajistit fungování detašovaných pracovišť a KMČ v důstojném prostředí
- zohlednit veřejný zájem a prověřit možnosti umístění neziskových organizací sociální
sféry v objektech města
Návrh usnesení byl doplněn o nový bod „RMO ukládá upravit statut Fondu pomoci
Olomouckým dětem (O: Tichák, Bačák, T: 15. 11. 2022)
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2.
ukládá
upravit statut Fondu pomoci olomouckým dětem
T:
O:

15. 11. 2022
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora, Tichák Viktor, Mgr., Ph.D.,
náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12
Bod programu: 8.
Statut a jednací řád Investiční komise
Konzultanti: Bogoč, Struna – OSTR; Drešr – odbor investic
Tichý uvedl bod a požádal o doplnění členů Investiční komise za opoziční strany:
zástupce SPOLU – JUDr. Martin Major, MBA
zástupce SPD a Trikolora – Ing. Pavel Jelínek, PhD.
zástupce STAN a Zelení – Ing. Ivo Vlach.
Dále byl zvolen předseda komise – Mgr. Miloslav Tichý a tajemník – Ing. Marek Drešr.
S uvedenými úpravami byl materiál schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Statut a jednací řád Investiční komise dle přílohy důvodové zprávy
3.
jmenuje
předsedou Investiční komise Mgr. Miloslava Tichého a tajemníkem Investiční komise Ing.
Marka Drešra dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13

Bod programu: 9.
Aktualizace složení Řídicího výboru pro realizaci strategie integrované územní
investice Olomoucké aglomerace a Řídicího výboru MAP
Konzultanti: Sítek, Martinec – odbor dotačních projektů; Fantová – odbor školství
Tichý okomentoval předložený materiál. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy radních,
zejména ohledně termínů Řídícího výboru ITI a MAP. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zástupce SMOl do Řídicího výboru ITI OA dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
nové členy do Řídicího výboru MAP dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14
Bod programu: 10.
Domov pro ženy a matky s dětmi – přijetí daru
Dobrozemská uvedla bod a v rozpravě reagovala na dotazy radních. Schváleno bez úprav
v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
právní jednání – přijetí věcného daru od dárce LB BOHEMIA, s.r.o., dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
předkladatelku uzavřením darovací smlouvy za statutární město Olomouc, dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15

Bod programu: 11.
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
Dobrozemská okomentovala předložené žádosti a doporučila jejich schválení. Radou
akceptováno bez výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu

2.
schvaluje
uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 1, písm. a) – i) důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16
Bod programu: 12.
Návrh termínů konání RMO a ZMO v I. pololetí roku 2023
Primátor okomentoval materiál. Schváleno dle předloženého návrhu.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
termíny konání RMO a ZMO v I. pololetí roku 2023
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17

Bod programu: 13
Různé – informace členů RMO
Stanoven termín konání Investiční komise na pondělí 7. 11. 2022 od 13 hodin v zasedací
místnosti RMO, Hynaisova 10, 5. patro. (Svolá tajemník komise Ing. Drešr)

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 16:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 3. 11. 2022
Zápis byl podepsán dne: 4. 11. 2022

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

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

