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ZÁPIS 
 

ze 117. schůze Rady města Olomouce, konané dne 6. 6. 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 Žbánek 
 
náměstci primátora 

 
Major, Záleská, Bačák, Konečný, Kolářová 

 
neuvolnění členové rady města 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Holpuch, Tichý, Giacintov 
 
Pelikán, Feranec 
 
omluven 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

- 
Hladíková 

  

 
čas zahájení: 8:30 hodin velký sál, budova Hynaisova 10 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Veřejná zakázka č. 22037 – Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ - vyloučení 
2 2. Stanovisko SMOl k navýšení kapacity základní školy 
- 3.  Různé – informace členů RMO   
 
 

o O o 
 
117. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh 
programu byl bez úprav schválen – 9 hlasů pro. Následovalo projednávání jednotlivých bodů 
programu. 
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2 

 

Bod programu: 1. 
Veřejná zakázka č. 22037 – Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ - vyloučení 
Konzultanti: Drešr, Neplechová, Zborník – odbor investic 
Major stručně uvedl bod, kdy připomenul, že tento materiál byl na minulém jednání RMO 
stažen s tím, že má být zajištěno právní posouzení nutnosti doložení originálu bankovní 
záruky.  
Odbor investic zajistil právní posouzení, které potvrzuje, že je nutné doložení originálu 
bankovní záruky. Pokud tak nebude učiněno, je povinností zadavatele účastníka vyloučit.  
V rámci diskuse byla řešena otázka dotací, kdy je tato veřejná zakázka dotována téměř 85% 
ze způsobilých výdajů. Dále také další možnosti jako je např. zrušení výběrového řízení a 
jeho nové vypsání – zde si odbor investic není jist dodržením původních termínů, jelikož je 
velmi složité vše vyjednat (uzavírky, výluky, koordinaci s jinými stavbami apod.). Svazováni 
jsme také termínem pro čerpání dotací.  
Po prodiskutování všech možných variant bylo navrženo, vyloučit pro pochybení jednoho 
z uchazečů a prozatím nepřistupovat k výběru vítězného uchazeče. Dle tohoto návrhu došlo 
k úpravě usnesení, kde byla vyškrtnuta část 3 a také k úpravě názvu bodu.   
O tomto návrhu bylo hlasováno.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vylučuje 
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka výše uvedeného zadávacího řízení dle 
důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

Bod programu: 2. 
Stanovisko SMOl k navýšení kapacity základní školy 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. vydává 
kladné stanovisko ke zvýšení kapacity Základní školy sv. Voršily v Olomouci dle důvodové 
zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele školy 
T: 27. 6. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
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Různé – informace členů RMO 
 
Major: 
- citoval žádost pana Hlásenského, adresovanou zastupitelstvu města Olomouce 
s požadavkem na odvolání primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA. Členové rady vzali tuto 
žádost na vědomí s tím, že bude dále postoupena na jednání ZMO do bodu Různé.  
 
 
Plachá: 
- informovala o termínu jednání valné hromady VHS, která se koná 17. 6. 2022. Na tuto 
valnou hromadu byli nominováni za statutární město Olomouc primátor a náměstek Major. 
Jelikož se ani jeden z nich nemůže jednání zúčastnit, je třeba nominovat nové zástupce.  
Nově byli navrženi radní Feranec a náhradníkem náměstek Bačák – radou akceptováno.  
 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 9:00 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 6. 2022 
Zápis byl podepsán dne: 8. 6. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  
 


