USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 21. 10. 2022
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Slib členů Zastupitelstva města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
že 45 členů Zastupitelstva města Olomouce složilo zákonem předepsaný slib bez výhrady
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, člen ZMO za koalici
1.; hlasování č. 2

Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
schvaluje
program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, člen ZMO za koalici
2.; hlasování č. 3

Stanovení celkového počtu členů Rady města Olomouce a
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
stanovilo
v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, počet členů Rady města Olomouce na 11, počet uvolněných členů rady města na 7
a počet neuvolněných členů na 4
2.
určilo
v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Olomouce od 21. 10. 2022
uvolněni, a to funkce primátora a 6 náměstků primátora
Předložil:
Bod programu:

členové zastupitelstva města za koalici
3.; hlasování č. 5, 6
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Volba členů Rady města Olomouce

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
zvolilo
v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dnem 21. 10. 2022 primátorem města Olomouce
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA
s kompetencemi:
Kancelář primátora, interní audit a kontrola, ochrana obyvatel, právní oblast, zahraniční
vztahy, zastupování statutárního města Olomouce navenek, Městská policie Olomouc a
Zoologická zahrada Olomouc.
2.
zvolilo
dnem 21. 10. 2022 náměstky primátora města Olomouce a určilo jejich kompetence:
Ing. Otakar Štěpán Bačák (spOLečně)
s kompetencemi:
Ekonomika, řízení a kontroling městských firem, městská zeleň a odpadové hospodářství a
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.
Ing. arch. Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti)
s kompetencemi:
Strategický rozvoj, útvar hlavního architekta, rozvoj a směřování IT, SmartCity
Mgr. Miroslava Ferancová (ANO 2011)
s kompetencemi:
Majetkoprávní záležitosti, doprava, sport, Hřbitovy města Olomouce
Mgr. Viktor Tichák, Ph.D. (ProOlomouc a Piráti)
s kompetencemi:
Školství, kultura, cestovní ruch, komise městských částí a detašovaná pracoviště, Knihovna
města Olomouc, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc a příspěvkové
organizace v oblasti školství, u nichž plní SMOl funkci zřizovatele (mateřské a základní
školy)
Mgr. Miloslav Tichý (ANO 2011)
s kompetencemi:
Investice, dotační projekty

2

Bc. Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc a Piráti)
s kompetencemi:
Sociální politika, bytová politika
3.
určilo
v souladu s ust. § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zastupování primátora města takto:
a) Ing. Otakar Štěpán Bačák, 1. náměstek primátora
b) pořadí zastupování dalšími náměstky:
Ing. arch. Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti)
Mgr. Miroslava Ferancová (ANO 2011)
Mgr. Viktor Tichák, Ph.D. (ProOlomouc a Piráti)
Mgr. et Mgr. Miloslav Tichý (ANO 2011)
Bc. Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc a Piráti)
4.
zvolilo
v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dnem 21. 10. 2022 neuvolněnými členy Rady města Olomouce:
Evu Kolářovou, DipMgmt (ANO 2011)
Jaromíra Lošťáka (ANO 2011)
Václava Kryla (ANO 2011)
Ing. Lukáše Krbečka (spOLečně)
Předložil:
Bod programu:
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členové zastupitelstva města za koalici
4.; hlasování č. 7 - 19

Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru ZMO, stanovení
počtu členů, volba předsedů a členů

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
zřizuje
- finanční výbor Zastupitelstva města Olomouce s celkovým počtem členů 11
- kontrolní výbor Zastupitelstva města Olomouce s celkovým počtem členů 11
2.
zvolilo
- předsedou finančního výboru ZMO Ing. Petra Navrátila, Ph.D. (SPOLU)
- členy finančního výboru:
Ing. Zuzana Martynková, DiS., Eva Kolářová, DipMgmt, Ing. Jaroslav Kuchař, RNDr. Jan
Holpuch, Ph.D., Bc. Jan Žůrek, Ing. Oldřich Sitko, Ing. Tomáš Černocký, Ing. Richard
Benýšek, Eva Golianová, Ing. Ivo Vlach
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- předsedou kontrolního výboru ZMO Ing. Pavla Jelínka, PhD. (SPD a Trikolora)
- členy kontrolního výboru:
Mgr. Radim Lindner, Lukáš Popelák, Ing. Rostislav Šnajdr, Mgr. Lukáš Kosatík, Ing. Bc.
Rostislav Hainc, RNDr. Kateřina Mutinová, doc. RNDr. Václav Ranc, Ph.D., Mgr. Pavel
Hofírek, Ing. David Alt, Mgr. Marek Zelenka, LL.M.
a určilo tajemníky obou výborů dle důvodové zprávy
Předložil:
Bod programu:
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členové zastupitelstva města
5.; hlasování č. 20 - 24

Pověření k oddávání

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
v souladu s § 11a zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijímáním prohlášení
snoubenců o uzavření manželství tyto členy Zastupitelstva města Olomouce:
Mgr. Markéta Zaleská, Mgr. Matouš Pelikán, Bc. Štěpán Kellner, Mgr. Dominika Kovaříková,
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., Mgr. Josef Kaštil, JUDr. Martin Major, MBA, Ing. Bc. Rostislav
Hainc, Ing. Petr Navrátil, Ph.D., MUDr. Ivo Mareš, MBA, Ivana Plíhalová, Ing. Lukáš
Krbeček, Ivo Háger, Ing. Aleš Prstek, Ing. arch. Pavel Grasse, Mgr. David Novák, Zdeněk
Žák, Bc. Jan Žůrek, Mgr. Radim Lindner, Mgr. Pavel Michalík, Lukáš Popelák, Václav Kryl,
Jaromír Lošťák, Eva Kolářová, DipMgmt, Ing. Zuzana Martynková, DiS., Ing. David Alt, Ing.
Pavel Jelínek, PhD., Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, člen ZMO za koalici
6.; hlasování č. 25

Určený zastupitel

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
určuje
Ing. arch. Pavla Grasseho zastupitelem pro spolupráci na pořizování územně plánovací
dokumentace (§ 2 odst. 1 písm. p) bod 3., 4. stavebního zákona) v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen "určený zastupitel").
Předložil:
Bod programu:

členové zastupitelstva města za koalici
7.; hlasování č. 26
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8

Organizační záležitosti - odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva města Olomouce, odměňování za funkce členů
výborů, předsedů a členů komisí RMO a zvláštního orgánu,
kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
stanovuje
výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO dle přílohy č. 1 předložené důvodové
zprávy s účinností od 21. 10. 2022
3.
schvaluje
souhrnnou odměnu za výkon funkce neuvolněného člena RMO, který vykonává další funkce
ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání přestupků,
poskytovanou jako souhrn dvou odměn za funkce s nejvyšší odměnou stanovenou
zastupitelstvem s účinností od 21. 10. 2022
4.
schvaluje
souhrnnou odměnu člena ZMO, který není neuvolněným členem RMO a vykonává více
funkcí ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání
přestupků, poskytovanou jako souhrn tří odměn za funkce s nejvyšší odměnou stanovenou
zastupitelstvem s účinností od 21. 10. 2022
5.
schvaluje
pravidla výpočtu měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO při souhrnu odměn za více
vykonávaných funkcí dle předložené důvodové zprávy s účinností od 21. 10. 2022
6.
stanovuje
výši paušální částky náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům ZMO ve výši 300
Kč/hodina, maximálně 30 000 Kč/měsíc s účinností od 21. 10. 2022
7.
schvaluje
výši měsíčních odměn za výkon funkce člena výboru, předsedy/člena komise nebo člena
zvláštního orgánu Komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy ZMO dle přílohy č.
2 předložené důvodové zprávy s účinností od 21. 10. 2022
8.
schvaluje
souhrnnou odměnu za výkon více funkcí ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním
orgánu Komisi pro projednávání přestupků, fyzické osobě, která není členem ZMO,
poskytovanou jako souhrn tří odměn za funkce s nejvyšší odměnou stanovenou
zastupitelstvem s účinností od 21. 10. 2022
9.
schvaluje
pravidla výpočtu měsíčních odměn při souhrnu více vykonávaných funkcí ve výborech nebo
komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání přestupků fyzické osobě, která
není členem ZMO dle předložené důvodové zprávy s účinností od 21. 10. 2022
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10.
schvaluje
příspěvek na úpravu zevnějšku při zastupování SMOl na veřejných občanských obřadech
členům Komise pro občanské záležitosti ve výši 500 Kč/den s účinností od 21. 10. 2022
11.
schvaluje
příspěvek na úpravu zevnějšku při oddávání ve výši 300 Kč/obřad v obřadní síni a 800
Kč/obřad na jiném vhodném místě s účinností od 21. 10. 2022
Předložil:
Bod programu:
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Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, člen ZMO za koalici
8.; hlasování č. 27

Rozpočtové změny roku 2022

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně přílohy týkající se rozpočtových změn roku 2022 - část A a B
2.
schvaluje
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 - část B
Předložil:
Bod programu:
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Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
9.; hlasování č. 28

Petice za rozšíření osvobození a úlev v OZV o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Olomouce
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu odpovědi organizátorům petice
2.
schvaluje
návrh odpovědi organizátorům petice
3.
ukládá
vedoucí ekonomického odboru zajistit odpověď petentům
T:
O:

říjen 2022
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora

Předložil:
Bod programu:

Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
10.; hlasování č. 29

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

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

6

