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1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE,  

KONANÉ DNE 21. ŘÍJNA  2022  

V BUDOVĚ MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE,  

VELKÉM ZASEDACÍM SÁLE, HYNAISOVA 10, OLOMOUC  

________________________________________________________________________ 
 
 
PŘÍTOMNI:  
 

1. ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE  

2. VEDOUCÍ ODBORŮ A PRACOVNÍCI MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE  

3. ŘEDITELÉ PŘÍSP. ORGANIZACÍ MĚSTA A AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ  

4. ZÁSTUPCI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ  

5. VEŘEJNOST, HOSTÉ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Olomouce byl vyhotoven dne 27. 10. 2022 
........................................................................................................................................... 
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Zahájení 
 
Primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA přivítal nově zvolené členy Zastupitelstva města 
Olomouce a všechny přítomné na prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva ve volebním 
období 2022 – 2026. Zasedání bylo zahájeno státní hymnou.  
 
Bylo přistoupeno k zahájení jednání konstatováním, že je pořizován přímý přenos zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce, který je možno sledovat na webových stránkách města. 
Předsedající konstatoval, že ustavující zasedání zastupitelstva dle § 91 zákona o obcích 
vede zpravidla dosavadní primátor, případně nejstarší člen zastupitelstva do doby, než je 
zvolen nový primátor. Této funkce se tedy sám ujal. 
Uvedl, že Zastupitelstvo města Olomouce vzešlo z voleb konaných ve dnech 23. a 24. září 
letošního roku. Osvědčení o zvolení bylo zastupitelům předáno před zahájením zasedání 
zastupitelstva. Toto zasedání bylo svoláno v zákonné lhůtě, tj. do 15 dnů ode dne uplynutí 
lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 7. 
10. 2022 v 16:00 hodin, žádný návrh na neplatnost voleb nebyl podán.  
Informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena v souladu s Jednacím řádem ZMO 
a zákonem o obcích na úřední desce dne 10. 10. 2022. 
Primátor konstatoval, že dle prezence bylo v úvodu přítomno 45 členů zastupitelstva, tj. 
nadpoloviční většina a zasedání je schopné právoplatně jednat a usnášet se. Připomenul, že 
k přijetí předložených návrhů je třeba v souladu s § 87 zákona o obcích souhlas nadpoloviční 
většiny všech členů zastupitelstva, tj. nejméně 23 hlasů. 
Primátor doporučil postupovat dle jednacího řádu schváleného minulým zastupitelstvem, 
jelikož tento Jednací řád ZMO nepozbyl platnosti s koncem minulého funkčního období. 
Jednací řád zastupitelé obdrželi společně s pozvánkou na toto zasedání. 
 
Před samotným projednáním jednotlivých bodů programu pozval k řečnickému pultu pana 
Ing. Josefa Suchánka, hejtmana Olomouckého kraje, který požádal o vystoupení na 
ustavujícím zasedání ZMO. 
Ing. Suchánek, hejtman Olomouckého kraje: dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové 
zastupitelé, vážené kolegyně zastupitelky, vážený pane primátore, já děkuji za možnost této 
zdravice. Opravdu bude krátká. Já jsem se rozhodl v rámci komunálních voleb, že se 
pokusím navštívit ustavující zastupitelstva obcí s rozšířenou působností a jenom připomenu, 
že jich máme v Olomouci třináct. Dvanáct z nich se koná v tomto týdnu, takže moje ambice 
byla naplněna jen z poloviny. Vy jste šesté zastupitelstvo, které mám tu čest navštívit a jsem 
velmi rád, že jsem se do Olomouce dostal. Já bych vám chtěl samozřejmě poblahopřát k 
volebním výsledkům. Volba primátora, volba rady vás teprve čeká, nicméně to, že tady 
sedíte v zastupitelských lavicích, to už je ten první úspěch, ke kterému vám mohu 
poblahopřát a nabídnout novému vedení z města Olomouce spolupráci s Olomouckým 
krajem. Ona je nezbytná, protože samozřejmě kraj a krajské město musí koexistovat a 
kooperovat co nejlépe a co nejvíce. My tady s panem primátorem tuto zkušenost dvouletou v 
této chvíli máme a já bych vás chtěl ubezpečit, že v ní hodlám pokračovat, jak nejtěsněji to 
půjde. Já tady zmíním jednu věc. Olomoucký kraj, jak jsem zmínil má 13 ORP, existuje 
definice něčeho, čemu se říká hospodářsky a sociálně ohrožená území. Většina z vás asi ví. 
V Olomouckém kraji, bohužel 10 z 13 ORP spadá do této kategorie. Je to něco, co nás 
nenechává chladnými a s čím se hodláme nějakým způsobem popasovat. Samozřejmě je to 
hodně o penězích, takže to není lehká disciplína. Mezi 3 ORP, čili obce s rozšířenou 
působností, které do této kategorie nepatří, je samozřejmě Olomouc, plus další 2. Olomouc 
má ale jiný problém, a to je rozpočtové určení daní. A to je záležitost, které se chci spolu s 
vedením města, s novým primátorem nebo primátorkou věnovat i nadále a pokusit se tuto 
věc, která pro města typu Olomouce kolem 100 000 obyvatel je jednoznačně nevýhodná. 
Olomouci a podobným městům utíkají velké peníze ve srovnání s většími městy a není to 
fajn. Ekonomickou kondici města Olomouce, myslím si, že všichni známe, určitě o ní budete 
hovořit, určitě to je velké téma na celé volební období a případná změna, zlepšení v rozdílení 
daní by tuto situaci mohla napravit. Pokud se ptáte, jak může hejtman napomoci RUD města 



 3 

nebo krajského města, tak samozřejmě naše možnosti nebo mé možnosti nejsou veliké, ale 
tu a tam se najde příležitost, kdy je možné i z úrovně hejtmana se o tuto věc zasadit. 
Například my projednáváme teď docela intenzivně už dlouho rozpočtové určení daní krajů. A 
jedno z těch témat je, že bychom do této disciplíny měli zařadit také rozpočtové určení 
krajských měst. A já jsem velkým zastáncem, aby toto téma RUD krajů padlo, a zasazuji se o 
to, aby se to řešilo. Tak tolik z mé strany. Já vám všem ještě jednou gratuluji, přeji vám 
hodně štěstí ve vašem čtyřletém období, přeji vám, abyste mysleli na své volební sliby a také 
na své programy, aby se vám je podařilo naplňovat co nejlépe a všechno dobré. Těším se na 
spolupráci, děkuji. 
Primátor: já děkuji panu hejtmanovi, my samozřejmě víme, že kraj má také mimo jiné 
zákonodárnou iniciativu, takže může začít na přípravě úpravy příslušného zákona sám ze 
své vůle a pak už stačí mít jenom tento dokument přednesený jako poslaneckou iniciativu 
některým z našich poslanců a snad si získá podporu. Tak to bylo trochu na odlehčení, pan 
hejtman to samozřejmě ví, já mu děkuji. 
 
Primátor dále konstatoval, že v § 5 jednacího řádu je mimo jiné zakotveno používání 
elektronického hlasovacího zařízení. Pokyny k ovládání byly zastupitelům rozdány na stůl. 
Funkčnost hlasovacího zařízení byla prověřena zkušebním hlasováním. Primátor krátce 
vysvětlil způsob ovládání mobilního hlasovacího zařízení. 
 
 
Bod programu: 1 
Slib členů zastupitelstva  
Předsedající konstatoval, že mandát členům zastupitelstva vznikl již jejich zvolením, nicméně 
podmínkou pro jeho další trvání je složení slibu. Vysvětlil zastupitelům, jakým způsobem 
bude akt slibu probíhat a upozornil, že odmítnutí složení slibu, nebo složení slibu s výhradou, 
má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí).  
Požádal členku zastupitelstva paní Ivanu Plíhalovou, aby přečetla text Slibu člena 
Zastupitelstva města Olomouce. 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky“.  
Jako první složil slib primátor, Mgr. Miroslav Žbánek. Zastupitelé byli dle abecedy jednotlivě 
vyzýváni k předsednickému stolu, kde pronesli slovo „slibuji“ a stvrdili slib podpisem na 
připraveném formuláři. Formuláře slibu členů zastupitelstva s jejich podpisy byly uloženy s 
ostatními podkladovými materiály ustavujícího zasedání na organizačním oddělení 
magistrátu.  
Primátor konstatoval, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib 
s výhradou a doporučil hlasovat o návrhu usnesení, které citoval:  
„Zastupitelstvo města Olomouce bere na vědomí, že 45 členů Zastupitelstva města 
Olomouce složilo zákonem předepsaný slib bez výhrady.“  
Hlasování č. 2 - Slib členů ZMO: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 
1. 
 
USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
že 45 členů Zastupitelstva města Olomouce složilo zákonem předepsaný slib bez výhrady 
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Bod programu: 2 
Schválení programu ustavujícího zasedání ZMO 
Návrh programu byl součástí pozvánky na ustavující zasedání, která byla v souladu 
s Jednacím řádem ZMO zveřejněna na úřední desce. Pozvánka byla spolu s Jednacím 
řádem ZMO, podkladovými materiály a formuláři distribuována všem zastupitelům. 
„Na stůl“ byl rozdán materiál:  
- bod programu 5 Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru, stanovení počtu členů, 
volba předsedů a členů.  
 
Předsedající zdůraznil, že hlavním cílem dnešního zasedání je zvolit Radu města Olomouce, 
tj. primátora, náměstky primátora a další členy rady města. Doporučil předložený návrh 
programu schválit.  
 
Rekapitulace programu: 
 

1. Zahájení, Slib členů zastupitelstva 
2. Schválení programu ustavujícího zasedání  
3. Stanovení celkového počtu členů Rady města Olomouce a určení funkcí, pro 

které budou členové zastupitelstva uvolněni 
4. Volba členů Rady města Olomouce 

- primátora města Olomouce 
- náměstků primátora města Olomouce 
- určení prvního náměstka a pořadí dalších náměstků pro zastupování primátora 
- neuvolněných členů zastupitelstva 

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

6. Pověření k oddávání 
7. Určený zastupitel 
8. Organizační záležitosti - odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města 

Olomouce a odměňování za funkce předsedů a členů výborů ZMO a předsedů a 
členů komisí RMO a zvláštního orgánu, kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na 
úpravu zevnějšku 

9. Rozpočtové změny roku 2022 
10. Petice za rozšíření osvobození a úlev v OZV o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 
11. Různé 
12. Závěr 

 
V souladu s § 6 odst. 6 Jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 

hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti. 

 
Pozměňující návrh na úpravu programu nebyl podán. 
Hlasování č. 3 o programu: 
45 pro  
0 proti  
0 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: Program ustavujícího zasedání ZMO byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo 
přijato usnesení bod 2. 
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USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 
Primátor konstatoval, že než bude přistoupeno k projednávání dalších bodů, je nutné provést 
nezbytné procedurální záležitosti: 
1. Určení ověřovatelů zápisu: 
V souladu se zákonem o obcích § 95 a Jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu 
určeni: Magdaléna Vanečková, Ing. arch. Pavel Grasse, Ivana Plíhalová, Mgr. Eva Machová, 
Mgr. Matouš Pelikán, Ing. David Alt. 
 
Zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková 
 
2. Odsouhlasení vystoupení konzultantů: 
V souladu s jednacím řádem zastupitelstva nechal primátor odsouhlasit možnost vystoupení 
konzultantů k projednávaným bodům programu: (bez titulů) 
k bodu Určený zastupitel: Bogoč 
k bodu Rozpočtové změny roku 2022: Dokoupilová, Hélová 
k bodu Petice za rozšíření osvobození a úlev v OZV o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství: Müllerová, Majorová 
 

Hlasování č. 4 o konzultantech (en bloc):  
45 pro  
0 proti  
0 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval  
Závěr: vystoupení konzultantů bylo schváleno.  
 
Předsedající dále konstatoval, že z řad občanů se do diskuse k jednotlivým bodům nikdo 
nepřihlásil.  
 
 
Bod programu: 3 
Stanovení celkového počtu členů Rady města Olomouce a určení funkcí, pro které 
budou členové zastupitelstva uvolněni 
Předsedající uvedl, že dle § 99 zákona o obcích je počet členů rady lichý a činí nejméně 5 a 
nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesáhnout 1/3 počtu členů zastupitelstva obce. 
Za koalici předložil společný návrh, aby celkový počet členů rady města byl 11, z toho počet 
uvolněných členů byl 7 a neuvolněných členů byl 4. 
Jiný návrh nebyl podán. 
Hlasování č. 5 o předloženém návrhu koalice: 
28 pro  
0 proti  
16 zdržel se hlasování  
1 nehlasoval 
 
Mgr. Binder požádal o úpravu výsledku hlasování z důvodu momentální nefunkčnosti jeho 
hlasovacího zařízení. Svou vůli vyjádřil na mikrofon: 
Mgr. Binder: PRO 
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Výsledek hlasování č. 5 byl upraven: 
29 pro 
0 proti 
16 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Návrh byl přijat, celkový počet členů Rady města Olomouce byl stanoven na 11, 
z toho 7 uvolněných členů a 4 neuvolnění členové  
 
Předsedající uvedl, že je třeba určit funkce, pro které budou členové zastupitelstva města 
uvolněni, tj. funkce primátora a počet jeho náměstků. 
Za koalici předložil společný návrh, aby počet uvolněných členů zastupitelstva byl 7, tj. 
primátor a 6 náměstků primátora. 
 
Jiný návrh nebyl podán. 
Hlasování č. 6 o návrhu koalice: 
27 pro 
0 proti 
17 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
 
I. Háger požádal o úpravu výsledku hlasování z důvodu momentální nefunkčnosti jeho 
hlasovacího zařízení. Svou vůli vyjádřil na mikrofon: 
I. Háger: PRO 
 
Výsledek hlasování č. 6 byl upraven: 
28 pro 
0 proti 
17 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Návrh usnesení byl přijat, zastupitelstvem byly určeny funkce, pro které budou 
členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni v počtu 7, a to primátor, 6 náměstků primátora  
 
Výsledky hlasování byly zapracovány do celkového návrhu usnesení; k uvedenému bodu 
programu bylo přijato usnesení bod 3. 
 
USNESENÍ: 
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 
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Bod programu: 4 
Volba členů Rady města Olomouce 
Předsedající připomenul, že dle jednacího řádu § 5 odst. 3 se hlasování provádí veřejně 
pomocí elektronického hlasovacího zařízení. O každém návrhu na personální složení rady 
města je rozhodováno samostatným hlasováním. 
Dle citovaného § Jednacího řádu ZMO kterýkoliv člen zastupitelstva může navrhnout, aby 
hlasování bylo tajné. 
 
Žádný ze zastupitelů nenavrhl, aby bylo hlasování tajné, proto v souladu s jednacím řádem 
hlasování probíhalo veřejně, pomocí elektronického hlasovacího zařízení. 
 

 
Volba primátora města Olomouce 
Předsedající požádal o předložení jmenovitých návrhů. 
Mgr. Záleská: tak já jsem, pane primátore, asi předběhla, protože se hlásím k tomuto bodu 
do diskuse. 
Ing. Bačák: předkládám návrh v souladu s uzavřenou koaliční smlouvou, aby primátorem byl 
zvolen pan Mgr. Miroslav Žbánek, MPA (ANO 2011) s těmito kompetencemi:  
kancelář primátora, interní audit a kontrola, ochrana obyvatel, právní oblast, zahraniční 
vztahy, zastupování statutárního města Olomouce navenek, Městská policie Olomouc, 
Zoologická zahrada Olomouc. 
Ing. Bačák vyzval zastupitele, zda má někdo jiný návrh. Nikdo se nepřihlásil, proto požádal 
pana Mgr. Žbánka, aby vyslovil souhlas s kandidaturou. 
Mgr. Žbánek: souhlasím s navrženou kandidaturou. 
Ing. Bačák konstatoval, že jelikož nebyl podán žádný protinávrh, je možné hlasovat o návrhu, 
aby byl primátorem města zvolen Mgr. Miroslav Žbánek. 
Mgr. Žbánek: já se tedy s dovolením vrátím k tomu avizovanému vystoupení paní kolegyně 
Záleské a předávám jí tímto slovo. 
Mgr. Záleská: dobrý den ještě jednou, kolegové, vážené zastupitelky, zastupitelé, já si 
dovolím přednést takový kratičký příspěvek za náš klub, který je spíše k zamyšlení, tak mi, 
prosím, dopřejte tuto chvíli, o kterou jsem si požádala. Uzavřelo se další volební období 
řízení Olomouce a začíná nové. To uplynulé nebylo jednoduché, z poloviny ho silně 
poznamenal Covid, ke konci i válka na Ukrajině, která zvedla uprchlickou krizi a následně i 
ceny energií. S tím vším se dosavadní vedení města, na němž jsem se spolu s některými 
kolegy z našeho současného zastupitelského klubu podílela, dle mého názoru vypořádalo se 
ctí a i přes zmíněné nepříznivé okolnosti a krizové řízení města se řada problémů vyřešila 
nebo se v jejich řešení významně pokročilo. Ovšem hodnocení našeho společného působení 
nebylo na nás, ale na voličích a ti rozhodli. Na první pohled je zřejmé, že hodnotili řízení 
města v minulém období veskrze pozitivně, protože nejvíc mandátů získaly strany a hnutí, 
které ve vedení města byly. Z toho by se dalo vyčíst, že si tedy voliči změnu nepřáli, a přesto 
ji budou mít. Teď se vrátím k tomu, co je asi velmi podstatné. Nám byla v tuto chvíli 
přisouzena opoziční role. Tuto skutečnost bereme vážně a se vší zodpovědností. Budeme se 
opoziční práci věnovat důsledně a konstruktivně ve prospěch Olomouce a Olomoučanů. 
Máme dost zkušeností z komunální politiky a veřejného života a tuto výhodu maximálně 
využijeme. Budeme sledovat, a teď použiju proklamace kolující veřejným prostorem, které 
zaznívají z vašich úst či z úst vašich stran a hnutí, s jakou dynamikou, větší energií, se 
svěžím novým větrem si na nové misi budete počínat. Sepsaná koaliční smlouva, která 
vypadá jako kosmeticky upravená smlouva z minulého období, to zatím nenapovídá. 
Počkáme si tedy na vaše programové prohlášení, které ukáže, jakým směrem budete po 
další 4 roky město vést. Uvidíme, jestli vyvrátíte naše pochybnosti, které vyplývají z 
nesourodosti vašeho složení a mnoha odlišností v programových bodech, nehledě na mnoho 
a mnoho slibovaných věcí, které padly v rámci volební kampaně a dle našeho mínění jsou 
pro toto nelehké období, v němž se nacházíme, nereálné. Zastupitelský klub, a proto jsem 
využila už při té první volbě možnost vystoupit, tudíž nepodpoří nové personální složení 
Rady města Olomouce. A dovolte, protože jsem začala jakýmsi vyhodnocením toho 
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dosavadního působení vedení města, abych využila ještě této příležitosti, protože se to hodí 
a poděkovala všem zaměstnancům magistrátu, městských společností a příspěvkových 
organizací, s nimiž jsem já i moji kolegové, spolupracovala, děkuji.  
Mgr. Žbánek: děkuji, paní kolegyně, za vaše slova. Já věřím, že tak jak jste zmínila to 
nelehké období, které nás čeká, bude také provázeno nejenom tou dynamikou a nábojem ze 
strany koaličních zastupitelů a rady města, ale že také bude plodnou spoluprací mezi všemi 
zastupitelskými kluby tak, jak se budeme setkávat na těch platformách, které se na chodu a 
rozvoji a fungování města podílejí, tzn., ať už jsou to odborné komise, kde se budeme 
potkávat, výbory města, komise městských částí a také orgány městských firem, kde bude 
paritní zastoupení všech zastupitelských klubů a věřím, že se nám podaří právě díky této 
plodné spolupráci to těžké období vámi zmiňované, překonat. 
Primátor ukončil rozpravu k volbě primátora. 
 
Hlasování č. 7 o zvolení pana Mgr. Miroslava Žbánka, MPA primátorem města Olomouce: 
28 pro  
10 proti  
7 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr:  Návrh byl přijat, Mgr. Miroslav Žbánek, MPA byl zvolen primátorem města 
Olomouce.  
 
Mgr. Žbánek konstatoval, že i dále povede toto zasedání jako nově zvolený primátor. 
 
Primátor: dámy a pánové, dovolte mi, než přistoupím k volbě náměstků primátora, abych já 
z tohoto titulu ze své funkce poděkoval všem kolegům, kteří tady usedli v minulém volebním 
období jako členové zastupitelstva, ať už na straně koaliční či na straně opoziční, za jejich 
práci. Jenom díky nim se podařilo město a vedení města provést těmi složitými lety, které 
máme za sebou. Chtěl bych jmenovitě poděkovat všem mým kolegům náměstkům, kteří 
tvořili 4 roky tým, na které jsem se mohl vždy spolehnout, kteří předkládali věcné a odborně, 
argumentačně a myslím si, že i lidsky odůvodnitelné návrhy, které byly vesměs 
zastupitelstvem města následně schvalovány a pomáhaly rozvoji našeho města k jeho 
hladkému fungování. Přes všechny drobnosti, které by nám mohly, jako bývalému vedení 
města být vytýkány, jsem také já přesvědčen, stejně jako paní kolegyně Záleská, že to 
fungování koalice a vedení města, které dnešním dnem skončilo, tak bylo úspěšné a věřím a 
doufám, že se nové koalici podaří navázat nejenom v tom plnění jednotlivých úkolů a slibů, 
které budou zakotveny v programovém prohlášení, ale že se také podaří navázat v tom 
dobrém lidském souznění, v kolegiálním týmovém duchu a za 4 roky budeme schopni 
předkládat vám zastupitelům, ale i občanům pozitivní hodnocení té čtyřleté práce. Takže 
ještě jednou děkuji a přeji všem, kteří nepokračují v tom letošním zastupitelstvu, ať se jim 
daří v jejich osobních životech a všem, kteří pokračujete, aby ty 4 roky práce pro vás nebyly 
čtyřmi lety ztracenými, ale naopak, aby vám do vašeho života daly co nejvíce. 
 
Volba náměstků primátora 
Primátor: V předešlé části zasedání byl odsouhlasen počet náměstků primátora na 6. Nyní 
budeme hlasovat o každé nominaci samostatně. Před hlasováním musí každý nominovaný 
vyslovit souhlas s kandidaturou, případně se krátce představí. Poprosím také, aby každý 
z navrhovaných kandidátů předešel k řečnickému pultu, aby na něj byly nastaveny kamery a 
záznam pro veřejnost byl co nejlepší. Po zvolení žádám nově zvolené členy rady, aby zaujali 
svá místa za předsednickým stolem. 
Za koalici předkládám návrh, aby náměstkem primátora byl zvolen 
Ing. Otakar Štěpán Bačák (spOLečně) s těmito kompetencemi:  
ekonomika, řízení a kontroling městských firem, městská zeleň a odpadové hospodářství, 
Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouce o.p.s. 
Prosím pana Ing. Bačáka, aby vyslovil souhlas s kandidaturou a případně se krátce 
představil. 
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Ing. Bačák: dobrý den, vážení zastupitelé, já jsem stál u tohoto pultíku před 1223 dny, kdy 
jsem nastupoval do tehdy již rozběhnuté koalice, a našemu hnutí byla vyčítána tato změna 
jako taková malá zrada na voličích. Já jsem si to nesl jako určitý stín a snažil jsem se svojí 
prací ho co nejvíce umenšit a myslím si, že ten výsledek voleb potvrdil, že až tak velká zrada 
to nebyla. Osobně si velice vážím toho výsledku, který jsem já dosáhl, protože byť jsem 
známý jenom v té politicko-magistrátní bublině trochu přes ten dopravní podnik, tak na 
kolegyni Plíhalovou, mediálně známou, mi chybělo jenom 59 hlasů. Jakási třešnička na dortu 
pro mě byl pondělní telefonát doyena, tady toho zastupitelstva, který tady, ale už s námi 
nesedí, Mirka Skácela, kterého určitě všichni dobře znáte, který mi volal v tom smyslu, že je 
velice rád, že jsem upustil od svého záměru nepokračovat případně ve vedení města a že 
kdyby tady seděl, byť jako opoziční zastupitel, tak by mi ten hlas určitě dál. Takže já jsem ten 
čas, který mám na to představení, spíše použil k tomu, abych zdůvodnil, proč jsem se 
rozhodl přijmout kandidaturu na náměstka primátora města Olomouce, se kterou vyslovují 
souhlas, děkuji. 
 
Hlasování č. 8 o zvolení Ing. Otakara Štěpána Bačáka náměstkem primátora s již 
citovanými kompetencemi: 
27 pro  
10 proti  
7 zdržel se hlasování  
1 nehlasoval 
 
Mgr. Binder požádal o úpravu výsledku hlasování z důvodu momentální nefunkčnosti jeho 
hlasovacího zařízení. Svou vůli vyjádřil na mikrofon: 
Mgr. Binder: PRO 
 
Výsledek hlasování č. 8 byl upraven: 
28 pro 
10 proti 
7 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Ing. Otakar Štěpán Bačák byl zvolen náměstkem primátora 
 
 
Primátor: Dále předkládám návrh, aby náměstkem primátora byl zvolen 
Ing. arch. Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti) s těmito kompetencemi:   
strategický rozvoj, útvar hlavního architekta, rozvoj a směřování IT a SmartCity 
Prosím pana arch. Pejpka, aby vyslovil souhlas s kandidaturou a případně se krátce 
představil. 
Ing. arch. Pejpek: vážené zastupitelky a zastupitelé, dobrý den ještě jednou. Po osmi letech 
v opozici přecházíme na jinou stranu lavic, ale s naprosto stejnými cíli, s jakými jsme 
vstupovali před osmi lety tady do tohoto zastupitelstva, tzn. dobře spravovat statutární město 
Olomouc a zlepšovat řadu agend a řadu funkcí, které to město má a které plní svým 
občanům. Navrženou kandidaturu přijímám a souhlasím s ní. 
 
Hlasování č. 9 o zvolení Ing. arch. Tomáše Pejpka náměstkem primátora s již citovanými 
kompetencemi: 
28 pro  
10 proti  
7 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: Ing. arch. Tomáš Pejpek byl zvolen náměstkem primátora 
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Primátor: Dále předkládám návrh, aby náměstkyní primátora byla zvolena 
Mgr. Miroslava Ferancová (ANO 2011) s těmito kompetencemi:  
majetkoprávní záležitosti, doprava, sport, Hřbitovy města Olomouce 

Prosím paní Mgr. Ferancovou, aby vyslovila souhlas s kandidaturou a případně se krátce 
představila. 
Mgr. Ferancová: dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za vyslovenou 
důvěru, že jsem byla navržena na tuto funkci. Nechci zdržovat dlouhým projevem a doufám, 
že za mě budou mluvit spíš činy a že ty cíle, které jsme si nastavili a které by měly být ve 
prospěch celého města a všech občanů se podaří splnit, když ne na 100, tak na 99 %. Děkuji 
a se svým navržením a nominací souhlasím a kandidaturu přijímám. 
 
Hlasování č. 10 o zvolení Mgr. Miroslavy Ferancové náměstkyní primátora s již citovanými 
kompetencemi: 
28 pro  
10 proti 
7 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Mgr. Miroslava Ferancová byla zvolena náměstkyní primátora 
 
 
Primátor: Dále navrhuji, aby náměstkem primátora byl zvolen 
Mgr. Viktor Tichák, Ph.D. (ProOlomouc a Piráti) s těmito kompetencemi:  
školství, kultura, cestovní ruch, komise městských částí a detašovaná pracoviště, Knihovna 
města Olomouce, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc a příspěvkové 
organizace v oblasti školství, u nich plní SMOl funkci zřizovatele (mateřské a základní školy) 
Prosím pana Mgr. Ticháka, aby vyslovil souhlas s kandidaturou a případně se krátce 
představil. 
Mgr. Tichák: dámy a pánové, nejprve tedy souhlasím s kandidaturou a představím se 
opravdu krátce, protože mě většina z vás zná jako nemilosrdného předsedu finančního 
výboru z minulého volebního období. Jakožto předseda finančního výboru jsem se velmi 
dobře seznámil právě například s chodem jednotlivých odborů, ale také právě s těmi 
příspěvkovými organizacemi, jejichž dlouhý seznam právě přečetl pan primátor. Finanční 
situaci nejenom těchto příspěvkových organizací, ale celého města si celá budoucí rada 
uvědomuje a velmi svědomitě bude dále postupovat tak, abychom naplnili ten slib, který jsme 
splnili hned na úvod tohoto zasedání, děkuji. 
 
Hlasování č. 11 o zvolení Mgr. Viktora Ticháka, Ph.D. náměstkem primátora s již 
citovanými kompetencemi: 
29 pro  
10 proti  
6 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: Mgr. Viktor Tichák, Ph.D. byl zvolen náměstkem primátora. 
 
 
Primátor: Dále předkládám návrh, aby náměstkem primátora byl zvolen 
Mgr. Miloslav Tichý (ANO 2011) s těmito kompetencemi: 
investice, dotační projekty 
Prosím pana Mgr. Tichého, aby vyslovil souhlas s kandidaturou a případně se krátce 
představil. 
Mgr. Tichý: vařené kolegyně, kolegové předně děkuji za tuto nominaci, moc si toho vážím a 
souhlasím s nominací, přijímám ji tedy se vší pokorou. Já si dovolím v krátkosti se představit. 
Jmenuji se Miloš Tichý, je mi 35 let, jsem právník, pracují nebo dodnes jsem pracoval v 
advokátní kanceláři. Zastupitelem jsem třetí volební období, druhé volební období případně 
tedy radním. Těším se na spolupráci se všemi zastupiteli, jak s koaličními, tak samozřejmě i 
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s opozičními i zaměstnanci magistrátu a věřím, že v tomto volebním období toho uděláme 
společně mnoho dobrého pro město Olomouc. Děkuji za vaši případnou podporu. 
 
Hlasování č. 12 o zvolení Mgr. Miloslava Tichého náměstkem primátora s již citovanými 
kompetencemi: 
28 pro  
10 proti  
7 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: Mgr. Miloslav Tichý byl zvolen náměstkem primátora 
 
Primátor: Dále navrhuji, aby byla náměstkyní primátora zvolena 
Bc. Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc a Piráti) s těmito kompetencemi:  
sociální politika, bytová politika 
Prosím paní Bc. Dobrozemskou, aby vyslovila souhlas s kandidaturou a krátce se 
představila. 
Bc. Dobrozemská: dobrý den, souhlasím s kandidaturou a chtěla bych na tomto místě říct, 
že je mi velkou ctí moci se zapojit do práce v nové radě, a to ze dvou důvodů. Jedna věc je, 
že bych se opravdu velice ráda podílela na tom, aby sociální oblasti a bytové politice byla 
věnována ta pozornost, která jí náleží, a velice se těším na spolupráci s krajským úřadem. 
Druhá věc, kterou bych chtěla zmínit, je mi velkou ctí být tady nejmladší ženou, matkou 
několika dětí a chtěla bych tímto poslat impuls všem dalším ženám, které jsou v politice 
potřebné, a doufám, že moje působení bude inspirací a těším se na spolupráci se všemi 
kolegy, ať už v koalici nebo opozici. 
 
Hlasování č. 13 o zvolení Bc. Kateřiny Dobrozemské náměstkyní primátora s již citovanými 
kompetencemi: 
40 pro  
0 proti  
5 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: Bc. Kateřina Dobrozemská byla zvolena náměstkyní primátora 
 
Určení prvního náměstka a pořadí dalších náměstků pro zastupování primátora 
Primátor: Nyní je třeba, aby zastupitelstvo v souladu s § 104 zákona o obcích určilo 1. 
náměstka primátora, který jej bude zastupovat v době jeho nepřítomnosti. 
Za koalici předkládám návrh, aby 1. náměstkem primátora byl určen Ing. Otakar Štěpán 
Bačák. 
Jiný návrh nebyl podán. 
Hlasování č. 14 o určení Ing. Otakara Štěpána Bačáka 1. náměstkem primátora 
28 pro  
10 proti  
7 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: 1. náměstkem primátora byl určen Ing. Otakar Štěpán Bačák 
 
Primátor: Zastupitelstvo dále určuje pořadí dalších náměstků pro zastupování primátora 
v době jeho nepřítomnosti. 
Za koalici předkládám návrh, aby náměstci zastupovali primátora v době jeho nepřítomnosti 
v pořadí: 
Ing. arch. Tomáš Pejpek 
Mgr. Miroslava Ferancová 
Mgr. Viktor Tichák, Ph.D. 
Mgr. Miloslav Tichý 
Bc. Kateřina Dobrozemská  
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Jiný návrh nebyl podán. 
Hlasování č. 15: o pořadí zastupování primátora dalšími náměstky v době jeho nepřítomnosti 
28 pro  
10 proti 
7 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: pořadí zastupování primátora dalšími náměstky v době jeho nepřítomnosti bylo 
určeno takto: 
Ing. arch. Tomáš Pejpek, Mgr. Miroslava Ferancová, Mgr. Viktor Tichák, Ph.D., Mgr. Miloslav 
Tichý, Bc. Kateřina Dobrozemská  
 
 
Volba dalších členů rady města 
Primátor: Dalším dnešním úkolem je zvolit další členy rady města v počtu 4. Tito členové 
rady budou neuvolněnými členy zastupitelstva.  
Za koalici předkládám návrh, aby dnem 21. 10. 2022 byli zvoleni tito čtyři další členové Rady 
města Olomouce: 
Eva Kolářová, DipMgmt (ANO 2011) 
Jaromír Lošťák (ANO 2011)  
Václav Kryl (ANO 2011) 
Ing. Lukáš Krbeček (spOLečně) 
O každém kandidátovi budeme hlasovat samostatně, po zvolení žádám nově zvolené členy 
rady, aby zaujali svá místa za předsednickým stolem. 
Před hlasováním žádám kandidáty o vyjádření souhlasu s kandidaturou, případně o krátké 
představení. Prosím tedy, aby vždy, tak jako u uvolněných přešli k řečnickému pultu 
z důvodu nastavení kamer. 
Nejprve tedy prosím paní Evu Kolářovou o vyslovení souhlasu a krátké představení. 
E. Kolářová, DipMgmt: kandidaturu přijímám. Dámy a pánové, já jsem pracovala v minulé 
Radě města Olomouce, práce mě velmi těšila a jsem šťastná, že mi byla dána důvěra, abych 
pokračovala i nadále.  
 
Hlasování č. 16 o zvolení Evy Kolářové, DipMgmt další členkou rady 
27 pro  
10 proti 
8 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Eva Kolářová, DipMgmt byla zvolena další členkou RMO 
 
Primátor: Dále poprosím pana Jaromíra Lošťáka, aby vyslovil souhlas s kandidaturou a 
krátce se představil. 
J. Lošťák: vážený pane primátore, vážené zastupitelsky a zastupitelé, jmenuji se Jaromír 
Lošťák a pracuji v zastupitelstvu již třetí volební období. Olomouc je mé rodné město a svou 
kandidaturu přijímám se ctí a veškerou vážností a těším se na tuto práci. 
 
Hlasování č. 17 o zvolení Jaromíra Lošťáka dalším členem rady 
27 pro  
10 proti  
8 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: Jaromír Lošťák byl zvolen dalším členem RMO 
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Primátor: Jako další je nominován a navržen pan Václav Kryl a také jeho poprosím o 
vyslovení souhlasu s kandidaturou a krátké představení. 
V. Kryl: vážené kolegyně, vážení kolegové, pane primátore, souhlasím s kandidaturou a 
s pokorou tuto funkci přijímám. Budu pracovat dál tak, jak mě všichni znáte z dosavadních, 
kdy jsem pracoval v komisích, jak odborných, tak v komisi městské části. Děkuji za důvěru.  
 
Hlasování č. 18 o zvolení Václava Kryla dalším členem rady 
27 pro  
10 proti  
8 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: Václav Kryl byl zvolen dalším členem RMO 
 
Primátor: Dalším jménem na seznamu je Ing. Lukáš Krbeček Také jeho poprosím o 
vyslovení souhlasu s kandidaturou a krátké představení. 
Ing. Krbeček: dobrý den, milé dámy, vážení pánové, na úvod souhlasím se svou nominací a 
pár slov jenom ke mně. Já jsem vlastně v komunální politice od roku 2018, čili od doby, kdy 
vzniklo naše hnutí spOLečně. V nadcházející čtyřletce se spolu s vámi všemi budu snažit o 
to, aby se Olomouc posouvala jenom tím nejlepším směrem. S radostí jsem zjistil, že jsem 
nejmladším členem našeho zastupitelského týmu, takže za to jsem moc rád, protože si 
myslím, že i hlas mladých lidí v politice je potřeba a věřím, že společně odvedeme dobrou 
práci, děkuji. 
 
Hlasování č. 19 o zvolení Ing. Lukáše Krbečka (spOLečně) dalším členem rady 
26 pro  
10 proti  
8 zdržel se hlasování  
1 nehlasoval 
 
Mgr. Binder požádal o úpravu výsledku hlasování z důvodu momentální nefunkčnosti jeho 
hlasovacího zařízení. Svou vůli vyjádřil na mikrofon: 
Mgr. Binder: PRO 
 
Výsledek hlasování č. 19 byl upraven: 
27 pro 
10 proti 
8 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Ing. Lukáš Krbeček byl zvolen dalším členem RMO 
 
Výsledky hlasování o personálním složení RMO byly zapracovány do celkového návrhu 
usnesení; k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4. 
 
Primátor: Blahopřeji všem nově zvoleným členům rady a těším se na vzájemnou, doufám a 
pevně věřím čtyřletou spolupráci. 
  

USNESENÍ: 
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   
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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 

 

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:  
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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) 

 
Na návrh koaličních klubů primátor vyhlásil přestávku. 
 
Přestávka 
 
 
Primátor: Tak milé kolegyně, kolegové, budeme pokračovat v jednání dnešního 
zastupitelstva. Já, tedy s dovolením, než se nám vrátí všichni kolegové do sálu a usadí se, 
využiju této příležitosti. V úvodu dnešního jednání byl zmíněn v minulosti z pohledu 
funkčních let v zastupitelstvu nejstarší a nejzkušenější člen zastupitelstva, a to byl pan 
kolega Mirek Skácel, kterého mám teď na drátě, a on mě poprosil, zda by, pokud to technika 
umožní, přes mikrofon a přes telefon pronesl k nově zvoleným zastupitelům pár slov. Takže 
poprosím o chvilku trpělivosti a poprosím také pana kolegu Skácela o jeho zdravici, nebo 
příspěvek… Tak já se omlouvám, ale obávám se, že teď to asi moc nefunguje… já se 
obávám, že ta prodleva přenosová mezi tímto zařízením a telefonem je tak složitá … já 
doufám, že Mirka Skácela uvidíme na některém z dalších zastupitelstev, tentokrát už jako 
hosta a prostor určitě dostane. Mirku, já tě zdravím, omlouvám se, ale technika nám 
neumožňuje tento přenos zrealizovat. 
  
 
Bod programu: 5 
Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru ZMO, stanovení počtu členů, volba 
předsedů  
Primátor: Povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor je dána § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 
písm. l) zákona o obcích, neboť funkční období výboru předchozího zastupitelstva zaniklo 
spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který 
musí být lichý. Nejprve je tedy nutné rozhodnout o počtu členů obou výborů. Předkládám 
návrh koalice na stanovení počtu členů kontrolního a finančního výboru u obou na 11. Má 
někdo jiný návrh? Nemá, tudíž můžeme ukončit rozpravu a hlasovat o stanovení počtu členů 
kontrolního a finančního výboru na 11. 
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Hlasování č. 20 o stanovení počtu členů kontrolního a finančního výboru na 11: 
45 pro  
0 proti  
0 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: Návrh byl přijat, počet členů finančního a kontrolního výboru byl stanoven na 11. 
 
Primátor: Návrhy na personální složení výborů vzešly z jednotlivých volebních stran. Je 
navrhováno, aby předsedou finančního výboru byl zvolen pan Ing. Petr Navrátil, Ph.D. 
(SPOLU) 
Jiný návrh nebyl podán. 
Hlasování č. 21 o zvolení předsedy finančního výboru: 
44 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
 
RNDr. Holpuch požádal o úpravu výsledku hlasování z důvodu momentální nefunkčnosti 
jeho hlasovacího zařízení. Svou vůli vyjádřil na mikrofon: 
RNDr. Holpuch: PRO 
 
Výsledek hlasování č. 21 byl upraven: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: předsedou finančního výboru byl zvolen pan Ing. Petr Navrátil, Ph.D. (SPOLU) 
 
Primátor: Dalšími členy finančního výboru jsou navrhováni: 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 
Jiný návrh nebyl podán. 
Hlasování č. 22 o dalších členech finančního výboru en bloc: 
45 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: předložený návrh na složení finančního výboru ZMO byl přijat. 
 
Primátor: Přecházíme ke kontrolnímu výboru, kde je navrhováno, aby předsedou 
kontrolního výboru byl zvolen pan Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. (SPD a Trikolora) 
Jiný návrh nebyl podán. 
Hlasování č. 23 o zvolení předsedy kontrolního výboru: 
43 pro 
0 proti 
2 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. (SPD a 
Trikolora) 
 
Primátor: Dalšími členy kontrolního výboru jsou navrhováni: 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. 
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Jiný návrh nebyl podán. 
Hlasování č. 24 o dalších členech kontrolního výboru en bloc:  
44 pro  
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
1 nehlasoval 
 
RNDr. Holpuch požádal o úpravu výsledku hlasování z důvodu momentální nefunkčnosti 
jeho hlasovacího zařízení. Svou vůli vyjádřil na mikrofon: 
RNDr. Holpuch: PRO 
 
Výsledek hlasování č. 24 byl upraven: 
45 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: předložený návrh na složení kontrolního výboru byl přijat. 
 
Výsledky hlasování o personálním složení obou výborů byly zapracovány do celkového 
návrhu usnesení k bodu 5 programu; k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 
5. 
 
USNESENÍ: 
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 

 

- 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 

 
 
Bod programu: 6 
Pověření k oddávání 
Primátor: Kluby zastupitelů byly požádány o delegování zastupitelů pro výkon funkce 
oddávajících. Podle zákona č. 301/2000 Sb., má oprávnění přímo ze zákona primátor a jeho 
náměstci. Další členové zastupitelstva k tomu musí být pověřeni.   
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Písemný návrh jste obdrželi v souladu s jednacím řádem, seznam oddávajících byl 
v mezidobí doplněn a je možné ho doplnit i nyní, prosím o jeho promítnutí v rámci návrhu 
usnesení. Zároveň bych chtěl požádat některé z kolegů zastupitelů, kteří na tomto seznamu 
nejsou a případně mají zájem v budoucnu případně oddávat, byť ne třeba v pravidelných 
periodách, ale může dojít k životní situaci, že kdokoliv z vašich blízkých, známých, přátel 
bude chtít, abyste jej z titulu zákona a jiných vám svěřených se stali jejich oddávajícími. K 
ničemu vás to nezavazuje, jen byste potom měli problém, že bez schválení zastupitelstva 
není možné tento úkon formálně provést. Je tedy nějaký zde ještě neuvedený zástupce? 
Mgr. Binder: vážení kolegové, já žádám o dodatečné zapsání na seznam budoucích 
oddávajících. 
Primátor: ještě někdo jiný? 
Mgr. Ferancová: jenom jestli teda v tom seznamu musí být i ti, kteří pověřeni ze zákona 
jsou, protože ty (primátor) tady uvedený jsi a my tam uvedeni nejsme. Já jsem, konkrétně 
oddávající už dlouho a chtěla bych pokračovat. Tak jenom jestli to moje jméno tam má být, 
nebo tam nemusí být.  
Primátor: podle zákona, jak je uvedeno v důvodové zprávě, jsme jako uvolnění, náměstci 
automaticky, mé jméno tady asi je, protože jsem se hlásil jenom do seznamu, abychom měli 
konečný výčet. 
Mgr. Ferancová: já jsem se právě taky hlásila, tak se dívám, že to tam není. 
Primátor: já se dívám na kolegyně z organizačního, zda tady musíme to pověření takto 
formálně schvalovat. Nebo jestli to vyplyne ze zákona? Tak primátora vymažeme, ano, je to 
jednodušší než vypisovat náměstky. Tak počkáme, až kolegyně provedou formální úpravu 
návrhu usnesení, které si promítneme před samotným hlasováním.  
Ing. Jelínek: já jenom taková drobnost, protože já mám doktorát ze zahraničí, tak tam ta 
tečka za tím Ph (v titulu) nemá být, aby potom třeba ty dokumenty oddací byly v pořádku a 
neměl někdo zpochybněné manželství, to bych nerad.  
Primátor: ono by třeba po letech někdo byl naopak rád. Tak opět drobná písařská oprava 
před tímto milým hlasováním. Tak ještě někdo v sále s připomínkou? 
Jiný návrh na úpravu nebyl podán. 
 
Hlasování č. 25 o předloženém návrhu usnesení:  
45 pro  
0 proti  
0 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl přijat; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 6. 
 
USNESENÍ: 
 
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, 
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Jaromír Lošťák, Eva Kolářová, DipMgmt, Ing. Zuzana Martynková, DiS., Ing. David Alt, Ing. 
Pavel Jelínek, PhD., Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D. 

 
Primátor: tak jak jsem vás ujišťoval o tom, že z toho pro vás téměř nic nevyplývá, tak se na 
vás v nejbližších dnech obrátí kolegové z matriky a budou se na vás také obracet s 
pravidelným rozpisem svateb. Poprosím, abychom mohli i nadále zajistit řádný průběh 
oddávání, tak aby vy, kteří z toho třeba máte obavu a jste noví, tak abyste se s tím procesem 
seznámili, nebáli se ho. Jsme jako zastupitelé opakovaně upozorňováni na to, že nám klesá 
počet občanů v tomto městě a myslím si, že svatba jako základ budoucí rodiny je dobrým 
předpokladem k tomu, abychom tento neblahý demografický stav zvrátili, takže poprosím 
vás, opravdu věnujte tomuto úkonu ze zákona povinnost tak, aby to nezůstalo na několika 
málo zastupitelích, kteří budou všechny své soboty a pátky trávit jako oddávající a není to 
potom nic příjemného dělat to 4 roky na úkor rodiny, takže poprosím, zkuste rozjet tuto vaši 
aktivitu politickou ku prospěchu občanů našeho města, děkuji. 
 
 
Bod programu: 7 
Určený zastupitel 
Primátor: upozorním pouze na drobnou úpravu v usnesení. Poprosím pana kolegu Bogoče, 
aby mi ji předložil. V návrhu usnesení, kterým určujeme Ing. arch. Pavla Grasseho 
zastupitelem pro spolupráci na pořizování územně plánovací dokumentace se upravuje pod 
§ 2 odst. 1 písmeno „p“ nikoliv „n“, jak máte v původních materiálech a následně bod 3 a 4 
stavebního zákona, nikoliv tedy bod 2 a 3. Takže omlouvám se za technickou opravu, kterou 
jsme museli formálně provést tak, abychom byli v souladu s platnou legislativou. Otevírám k 
tomuto bodu rozpravu. Jelikož nevidím nikoho přihlášeného, tak doporučuji toto jméno 
schválit. Zároveň se tedy formálně pouze zeptám pana kolegy Grasseho, zda tuto funkci je 
připraven v následujícím období vykonávat. 
Ing. arch. Grasse: ano děkuji, nominaci přijímám a děkuji za ni. 
Jiný návrh nebyl podán. 
Hlasování č. 26 o předloženém návrhu usnesení: 
29 pro  
9 proti  
6 zdržel se hlasování  
1 nehlasoval 
 
Ing. arch. Grasse požádal o úpravu výsledku hlasování. Svou vůli vyjádřil na mikrofon: 
Ing. arch. Grasse: zdržel se hlasování 
 
Výsledek hlasování č. 26 byl upraven: 
29 pro 
9 proti 
7 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl přijat; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 7. 
 
USNESENÍ: 
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"). 
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Bod programu: 8 
Organizační záležitosti - odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města 
Olomouce a odměňování za funkce předsedů a členů výborů ZMO a předsedů a členů 
komisí RMO a zvláštního orgánu, kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu 
zevnějšku  
Primátor: vše podstatné máte uvedeno v důvodové zprávě, pro zkrácení pouze uvedu, že 
navazujeme na systém odměňování, který byl projednán napříč zastupitelskými kluby už v 
minulém zastupitelstvu, byl to výsledek té pracovní skupiny, mnozí z vás si zavzpomínají na 
její ustanovení a fungování, byla to pracovní skupina zastupitelstva a my jsme pouze tento 
systém pro zjednodušení a pro budoucí období převzali a předložili tomuto zastupitelstvu. 
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. A jelikož nevidím nikoho přihlášeného, tak s dovolením 
rozpravu uzavírám a můžeme o předloženém usnesení hlasovat. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování č. 27 o předloženém návrhu usnesení: 
45 pro  
0 proti  
0 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl přijat; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 8. 
 
USNESENÍ: 
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 
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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 

 

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 

 
 
Bod programu: 9 
Rozpočtové změny roku 2022 
Ing. Bačák: já se v podstatě omlouvám, že tohle to ustavující zasedání musíme zatěžovat 
ještě těmito dvěma body, ale jsme v časové tísni. Co se týká rozpočtových změn tak, byť 
jsou to standardizované rozpočtové změny, důležitá je část B/, a to je převod prostředků z 
rezervy rady ve prospěch příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce v souvislosti s 
navýšením odměn dle tabulek. Dle nařízení vlády Knihovna města Olomouce by neměla 
dostatek prostředků na vykrytí svých mzdových prostředků a z toho důvodu, protože 
plánované pravidelné jednání tohoto zastupitelstva je až v prosinci, tak jsme zařadili tyto 
rozpočtové změny již na toto jednání. Takže to je ten hlavní důvod, proč se tento bod tady 
dneska objevuje. Samozřejmě pokud tam jsou nějaké nejasnosti z předloženého materiálu, 
tak prosím o příspěvky do diskuse.  
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování č. 28 o předloženém návrhu usnesení: 
38 pro  
0 proti  
7 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl přijat; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 9. 
 
USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy týkající se rozpočtových změn roku 2022 - část A a B 
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2. schvaluje 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 - část B 

 
 
Bod programu: 10 
Petice za rozšíření osvobození a úlev v OZV o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 
Ing. Bačák: druhý bod se týká petice, která tady byla komentována v diskusním vystoupení 
na posledním zastupitelstvu, kterou obdrželo statutární město a opět, protože se jedná o 
petici s patřičným počtem petentů, tak jsme povinni dodržet zákonnou lhůtu pro jeho 
projednání. Tou peticí se zabývala ještě minulá rada, ale protože jak máte popsáno v 
důvodové zprávě, dvě z těch navrhovaných opatření mají výrazný dopad do rozpočtu města 
v řádech milionů korun, tak ta stará rada se zdržela nějakého rozhodnutí a přenechala ho na 
jednání nové rady, která samozřejmě bude plně zodpovědná i za ten rozpočet roku 2023. 
Jedno z těch opatření se tedy týká jenom organizační záležitosti, a to je rozložení toho 
poplatku. Opět je tam popsáno, že ten poplatek si může poplatník až do doby jeho splatnosti 
v podstatě rozložit, tzn., už dnes mohou poplatníci začít posílat, například stokorunové 
částky na ty svoje příslušné účty a náš systém je samozřejmě vyhodnotí jako přeplatky, které 
se potom stanou součástí platby v době splatnosti, tzn., 31. 5. Takže toto opatření je 
vyřešeno touto možností a dáváme důraz na to, že ta zhoršující se sociální situace by měla 
být opět pokrytá tím systémem toho vládního deštníku a možností získat jednorázově dávku 
na krytí tady toho poplatku. Opravdu u těch jedinců, kde ta sociální situace je natolik 
závažná, že mají možnost si o tuto dávku požádat, a to je zase schopný vyhodnotit pouze 
ten státní aparát, městský aparát na to není uzpůsoben. Z těch dvou opatření, tzn. úleva 
poplatků poplatníků, kteří jsou nezaopatřenými dětmi, tak zase je tam v té důvodové zprávě 
popsáno, že to je složitější záležitost, protože zejména u těch studentů by se to muselo 
prověřovat v podstatě po 31. 8. a zpětně eventuálně řešit, takže tam se i stávající členové 
rady spíš k tomu klaněli zdrženlivě. Co se týká úlevy na tom poplatku pro seniory, tzn. 
snížení té stávající hranice z 80 let na 65 s dopadem celkovým 6,7 milionů do rozpočtu, tam 
si myslím, že jak na straně dosavadní rady bylo doporučení, aby se tím nová rada zabývala 
a případně o této úlevě, pokud bude možné ji v rozpočtu tuto částku postrádat, tak ji této 
kategorii obyvatel poskytla. To znamená, že byť jsme povinni teď odpovědět v intencích té 
přílohy, která je, tak na jednání rady se tato petice vrátí ještě jednou, abychom znovu v 
novém složení to posoudili s tím, že samozřejmě plánované jednání v prosinci zastupitelstva 
by nám umožnilo, aby ta změna vyhlášky byla projednána, vyhláška byla v řádném termínu 
15 dnů vyvěšena a mohla by od 1. 1. 2023 platit. Takže všechny ostatní podrobnosti máte 
shrnuté v důvodové zprávě a já prosím o otevření diskuse. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Pozměňující návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování č. 29 o předloženém návrhu usnesení: 
45 pro  
0 proti  
0 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl přijat; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 10. 
 
USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu odpovědi organizátorům petice 
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2. schvaluje 
návrh odpovědi organizátorům petice 

 

3. ukládá 
vedoucí ekonomického odboru zajistit odpověď petentům 

T: říjen 2022 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
Bod programu: 11 
Různé 
Primátor: my se přesouváme ze standardních bodů programu do bodu číslo 11, kterým je 
bod Různé. Mám tady 2 odrážky, které tedy s dovolením přečtu. Nově zvoleným 
zastupitelům budou webmasterem zasílány maily s přístupovými hesly, přes které se budou 
přihlašovat do extranetu, kde si před každým zasedáním zastupitelstva budou moci stáhnout 
podkladové materiály. Ostatní zastupitelé se přihlašují stejnými hesly jako v minulém 
volebním období. Chci se tedy zeptat, jestli k otázce zajištění materiálů, jejich dostupnosti 
jsou ještě nějaké dotazy? V případě, že by byly tak máme tady kolegy z organizačního 
oddělení, kteří by se k tomu ještě mohli vyjádřit, protože mít včas a řádně dostupné materiály 
je vaše zákonné právo. Takže zdá se, že v tomto směru je ten nastavený systém 
srozumitelný, za to děkuji. 
Ing. Bačák: v minulém období jsme nastartovali tzv. koncernové řízení, jsou k tomu přijaté 
materiály a je ustanovený poradní sbor předsedů dozorčích rad. Součástí toho poradního 
sborů byli i z řad opozičních zastupitelů v minulém období, takže my budeme pokračovat, 
kolegové z odboru strategie a řízení osloví opoziční kluby, aby se dohodly na dvou 
zástupcích, kteří by pokračovali. Z hlediska předběžných dohod bych měl to metodické řízení 
mít na starosti já, v minulém období ho vedl člen rady pan kolega Feranec, kterému tímto 
děkuji za odvedenou práci a prosíme proto, aby se opoziční kluby domluvily na těch dvou 
zástupcích, abychom mohli nejpozději 14. 11. na radě projednat tuto záležitost a na tom 
listopadovém jednání aby už tito nominanti mohli zasednout v tom poradním sboru, děkuji. 
Primátor: tak děkuji za doplnění, já navážu, co se týká těch nejbližších dnů jednání nové 
Rady města Olomouce, už v pondělí bude zasedat rada města, která bude schvalovat 
nezbytné kroky pro rozběhnutí jednotlivých agend tak, jak byly přiděleny nově zvoleným 
náměstkům. Součástí těch dokumentů tedy bude podpisový řád, následně organizační řád s 
organizační strukturou. Všichni zastupitelé mají možnost pak si získat, nebo mít přístup k 
tomuto organizačnímu řádu tak, abyste věděli, jak bude nově uspořádána struktura 
magistrátu a samozřejmě následně, abyste také měli představu o jménech jednotlivých 
organizačních jednotek a vedoucích odborů a oddělení, se kterými jako zastupitelé, nejenom 
že můžete, ale předpokládám, že budete vstupovat do nějaké interakce. Co se týká dalších 
kroků, tak pondělní rada se bude bavit o počtu, struktuře a zaměření odborných komisí rady 
města, následně po schválení seznamu počtu a také seznamu členů těchto odborných 
komisích budou jednotlivé zastupitelské kluby vyzvány k tomu, aby zaslaly jména nominantů 
do těchto komisí a stejně tak se bude finalizovat podoba zastoupení politických subjektů a 
struktura dozorčích rad jednotlivých městských akciových společností a akciových 
společností, v nichž má město majetkovou účast. Takže i tady budou zaslány výzvy na 
jednotlivé kluby k nominaci jednotlivých zástupců, které následně budou schvalovány. Takže 
to jsou ty organizační kroky, které nás čekají v nejbližších dnech a týdnech. To si myslím, že 
je za jakýsi přímý vstup zastupitelů a zastupitelských klubů do tohoto povolebního 
uspořádání za mě asi všechno. Dívám se, zda jsem nezapomněl na některý z kroků, asi ne. 
Samozřejmě ještě komise městských částí, i to bude důležité, protože činnost komisí 
městských částí byla ukončena a opět budeme vést na radě města diskusi o počtu 
jednotlivých členů komisí městských částí a zastoupení zastupitelských klubů opozice a 
koalice v těchto komisích, takže opět přijde výzva k delegování jednotlivých jmen tak, aby 
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mohly být schváleny a komise městských částí se mohly rozběhnout v co nejkratší době i s 
ohledem na přípravu některých aktivit a akcí na úrovni jednotlivých částí města. 
Mgr. Pelikán: děkuji za slovo, v rámci Různého jsem si připravil na počest Davida Helcela 
drobnou mikro prezentaci tak, abychom nějakým způsobem šli taky kolegům příkladem, jak 
by mohla vypadat prezentace, aby nebyla moc dlouhá, aby trošku i pobavila a vzal jsem si za 
náš klub SPOLU úkol podívat se na návrh koaliční smlouvy a provedl jsem takové drobné 
srovnání té předchozí a té současné. Berte to prosím jako k pobavení, protože chápu, že 
účelem té smlouvy nás nebylo přesvědčit o tom, jak ten program je dokonalý, protože nás 
čeká asi hlavní materiál, což bude programové prohlášení, ale protože máme ještě do oběda 
nějaký čas a čekáme na vystoupení veřejnosti, tak možná je prostor si to promítnout. Je to 
v počítači nahrané. Je to i zkouška techniky, ať si to napříště nechystáme, jak to bude 
fungovat. 
Primátor: přesně tak, jako máme tady drobné nedostatky, které nám přecházejí z 
předchozího volebního období ve Smart řešeních a IT řešeních, takže věřím, že v tom 
novém období se ty věci podaří zlepšit, abychom i ty mikro prezentace mohli odprezentovat. 
Tak už se zdá, že to běží. 
Mgr. Pelikán: (promítnuta prezentace) tak tady dáme chvilku času, tak jsou tam 3 rozdíly 
celkem, tak dál, prosím, tak další kapitola školství, tam jsou rozdíly dva a další slajd, šlo by to 
ještě jednou zpátky a pouštět je, až řeknu? Děkuji. Tak a teď už, to je makrela, provázána 
s kampaní, tak jsem ji chtěl připomenout, další slajd, prosím další, to máme kapitolu 
udržitelná mobilita, tu jsem zvolil čistě kvůli tomu, že jsem tam našel zajímavý rozdíl v tom, 
co bylo v roce 2018 a 2022, tak prosím další slajd, prosím další, další slajd, další slajd, tak 
jak jsem říkal na začátku, počkáme si na programové prohlášení, další slajd a to je všechno, 
tak jenom byla to drobná ukázka nějaké prezentace, ale já jsem dostal za úkol podívat se na 
tu smlouvu, tak chápu, že v tom času se vycházelo z nějakého vzoru, my jsme postupovali 
podobně, ale jenom jsou tam nějaké věci, kterých jsem si všiml, tak jsem vám je chtěl 
odprezentovat, děkuji.  
Primátor: já také děkuji Matoušovi za to srovnání, my jsme si ho vědomi a já bych jenom 
připomněl a myslím si, že s klidem můžeme říct, že vím, kdo tu koaliční smlouvu psal před 
čtyřmi lety, stejně jako vím, kdo psal koaliční prohlášení. Nedávno jsem si našel dokonce 
maily, které jsem poté, co jsem ty dokumenty sepsal s kolegou Milošem Tichým, rozesílal do 
jednotlivých klubů, takže myslím si, že jsme tím neporušili jako autoři původního dokumentu 
žádná autorská práva a věřím, že za 4 roky nová koalice bude považovat ten text za natolik 
zdravý a robustní, že jí ho klidně přenecháme pro další pokračování. Co se týká toho 
samotného rozsahu a míry detailu, je to jenom ukázka toho, že zkrátka byla tak dobrá před 
čtyřmi lety, že na ni lze navázat a samozřejmě je to trošku… a není to nadsázka, prostě je to 
tak. A věřím, že to programové prohlášení, které už se bude muset zaměřit na konkrétní 
realistické cíle, prostě bude také vycházet z 80, 90, 95 % z toho, co se tady v uplynulých 
letech nachystalo, na co se navazuje, stejně jako minulá koalice z velké části v investičních 
projektech a v tom směřování města po ty 4 roky navazovala na to předchozí volební období. 
Takže děkuji za mikro prezentaci, ale myslím si, že to byla spíš ukázka toho, že město jde 
nějakou kontinuitou, nějakým směrem, že před čtyřmi lety se ta kontinuita nastavila, že i když 
přišly nové a dříve opoziční subjekty, tak bez ohledu na to, co jsme si vykládali navzájem na 
zastupitelstvech, co jsme dávali do volebních programů, tak pro občany města je jasné, kam 
se to město má ubírat, na co se má soustředit, co jsou jeho priority a co jsou vlastně ty 
klíčové programové cíle. Ono vymyslet toho zkrátka není už až tak moc. Takže děkuji panu 
kolegovi a dávám slovo panu kolegu Tichému. 
Mgr. Tichý: je to tak, jak říká pan primátor, psal jsem obě ty smlouvy, takže v tom bude 
určitá kontinuita. Mrzí mě ta změna fontů, tam se cítím trošičku obejit. 
Mgr. Pelikán: pak na ty cyklisty myslet ještě … 
Primátor: my jsme spoustu těch věcí zjednodušovali, protože nám bylo už v minulosti 
dokonce, když jsme to s Milošem tenkrát popisovali, vyčítáno, že to je příliš podrobné a že to 
je příliš dlouhé a že to nikdo nebude chtít číst. A ve chvíli, kdy ty základní věci jsou například 
součástí Plánu udržitelné městské mobility, který teď prošel dokonce schválením ze strany 
ministerstva dopravy, který se této tématice jak, pane kolego, víte, věnuje velmi podrobně, 
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tak jsme tam řadu věcí nedávali. Těch rozdílů, na které jste neupozornili, kdy jsme 
zjednodušovali a odkazovali na již schválené strategické dokumenty z minula, které už se 
budou plnit nebo se budou průběžně aktualizovat, tam je zkrátka víc. To jsou ty rozdíly, které 
když si to ještě jednou v klidu projdete, tam budou a jsou tam na první pohled patrné. 
Ing. arch. Pejpek: já jenom, teďka jste mi to vzal, pane primátore, z úst, že z našeho 
pohledu jsou v tom programu, teda v té koaliční smlouvě základní věci, které jsme tam z 
našeho programu chtěli dostat, tak tam jsou. Tzn., že kdybyste dělal to srovnání podrobněji, 
tak byste si možná těch věcí, které jsou možná u vás pod rozlišovací čarou, všimnul. A 
jenom řeknu, důležité je plnění těch bodů. To vytyčení těch směrů, na něm se můžeme 
shodovat a my se budeme snažit, aby se ty body v co největší míře plnily.  
Mgr. Pelikán: dík, já jsem věděl, jde z toho poznat, která kapitola je předělávaná a která 
navazuje a kde není potřeba nic změnit. Takže já jsem vypichoval ty, které třeba jsou 
poměrně identické. Ale říkám, můj příspěvek vedl k tomu, abychom ukázali, že tu práci 
sledujeme a že od toho taky čekáme, že ty prezentace budou třeba aspoň trošku svěží a 
nebudou nás tady uspávat. 
Primátor: my si toho vážíme, děkujeme a těšíme se na vaše další mikro reprezentace. Tak 
přátele, jelikož už nevidím nikoho dalšího přihlášeného a snad jsme zvládli i ty procesní 
organizační věci, které budou následovat, tak mám tady už za mě poslední bod, kterým je 
předpokládaný termín příštího zasedání zastupitelstva, který bude radou schválen na 
9. prosince letošního roku. Tím klíčovým bodem, který se samozřejmě k tomuto dni bude 
schvalovat, bude rozpočet města a s ním související a na něj také navazující příslušné body, 
které upravují, případně jednotlivé výdajové nebo příjmové stránky městského rozpočtu. Za 
mě tedy to je vše k bodu Různé, pokud ještě chtějí kolegové z organizačního něco doplnit? 
Takže teďka mě tady kolegyně jenom upozorňují, formálně do půl jedné je stále ještě možno 
podávat přihlášky z řad občanů tak, abychom v bodě od jedné do dvou hodin dali prostor k 
vystoupení veřejnosti v souladu s jednacím řádem. Zatím máme přihlášeného jednoho 
občana se svým příspěvkem, tudíž můžeme v této chvíli přerušit jednání zastupitelstva, oběd 
vzadu v sále je na 12 hodin, takže máte zhruba ještě půlhodinku, vstřebat průběh dnešního 
zastupitelstva a ve 12 hodin tedy se bude podávat oběd. A poprosím vás, neodcházejte a 
respektujme právo občanů na bod, který je součástí tohoto jednání zastupitelstva už z 
minulého období, tzn. od jedné do dvou hodin si vyslechnout jejich názory, stanoviska a dát 
jim k tomu své vlastní vyjádření. Takže dámy a pánové, já přerušuji toto jednání a začneme 
opět v jednu hodinu. 
 
Přestávka 
 
 
Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti 
K tomuto bodu se do diskuse přihlásila 1 občanka – paní Zdeňka Tkadlečková. Primátor 
upozornil na délku diskusního vystoupení 5 minut a případné právo na 2 minutovou repliku, 
jestliže k jejímu vystoupení bude vedena rozprava. 
Zdeňka Tkadlečková: dobrý den, dámy a pánové, já bych vám na úvod chtěla pogratulovat 
ke zvolení do zastupitelstva. Chtěla bych také pogratulovat dvěma zástupcům nového 
politického subjektu Trikolóra, zároveň bych také chtěla poděkovat novým členům Rady 
města Olomouce. Vy jste dneska skládali slib, ten den je pro vás slavnostní a mně se chce 
věřit, že politiku berete jako službu občanům a ne jako seberealizaci. A teď prosím vás 
k věci. Já bych se chtěla, já mám žádost nebo prosbu k panu Ing. Pejpkovi. Pan Ing. Pejpek 
bude mít na starost mimo jiné útvar hlavního architekta města Olomouce a komise městské 
části. Ta moje prosba o přehodnocení, prosím, umístění tří laviček po dokončení stavby 
protipovodňových opatření, a to změnit projektovou dokumentaci a tyto lavičky na tom 
nábřeží neumisťovat. My jsme měli už jednání 2. května, pan RNDr. Loyka nám umožnil 
jednat s několika odbory magistrátu. Bohužel to jednání nemělo výsledek, bylo pouze 
doporučení, abychom se obrátili na komisi s číslem 14 se žádostí. My jsme tu žádost sepsali, 
projednali a výsledek je takový. Komise městské části doporučuje, aby tedy kolem té 
nábřežní zídky byl chodník. S tím samozřejmě souhlasíme i my. Ale v usnesení té komise je 
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napsané, že se jaksi nebudou vyjadřovat, co se týče těch laviček. V červenci jsme obdrželi 
dopis, paní Hanelová obdržela dopis od pana Ing. Drešra z odboru investic, kde nám sděluje, 
že útvar hlavního architekta vyhodnotil ten náš požadavek a rozhodli se, že projektovou 
dokumentaci zachovají. Já jsem, protože to nebylo adresované mně, ani paní Kutějové, 
protože tu žádost jsme podávali my dvě, s podpisy jednotlivých obyvatel domu číslo 10 a 9, 
kterých se tato věc týká, tak jsem oslovila znovu pana Mgr. Bindera, aby nám tedy řekl, jak to 
dopadlo. On mě mailem odpověděl, že betonový chodník ano, ale s umístěním těch laviček 
nesouhlasí. Já bych, pane inženýre, byla velice ráda, protože vy jste jednak architekt profesí 
a jednak samozřejmě i praktik, abyste tu záležitost s umístěním těch laviček přehodnotil, 
protože v projektové dokumentaci je napsané, že se jedná o vyhlídkové terasy. Ta komise, 
která to projednávala, tak to nazvala záliv s lavičkami, nicméně když se teď projdete po tom 
nábřeží, teď na tom pravém břehu, tak ta nábřežní zídka je vysoká přibližně takto a není 
skoro přes ni vidět, protože ona je ještě i 60 cm široká. My se domníváme, že pokud se tam 
umístí lavičky a někdo si bude na tu lavičku chtít sednout, tak bohužel neuvidí vůbec nic. 
Uvidí pouze tu nábřežní zídku. Z druhé strany té lavičky, protože bude sousedit s 
frekventovanou komunikací, tak budou vysázené i keře a my se domníváme, že tomu dáváte 
ne žádnou vyhlídkovou terasu, žádný záliv s lavičkami, ale příležitost pro nepřizpůsobivé 
občany Olomouce ke krásnému obývacímu prostoru. Já bych skutečně byla velice ráda, 
zachovejte, prosím, chodníky kolem toho nábřeží, to je v pořádku, proti tomu my nejsme, ale 
kdyby tam ty lavičky nemusely být. Já vám děkuju. 
Primátor: děkuji paní Tkadlečkové za její vystoupení, předpokládám, že kolegové tak, jak 
jsou teď noví, tak asi úplně nebudou bezprostředně reagovat, nebo jestli chce pan 
náměstek? 
Ing. arch. Pejpek: já, protože my asi pravděpodobně budeme končit, tak já se s vámi ještě 
pobavím, co proti těm lavičkám máte, a seznámím se s touto problematikou. Teď neumím 
samozřejmě reagovat, pro mě to je nová věc.  
Z. Tkadlečková (replika): pokud budete chtít, tak já vám samozřejmě veškerou tu 
korespondenci, abyste nemusel ztrácet čas s oslovováním těch jednotlivých odborů a komisí, 
mohu vám ty dopisy, mohu vám i odpověď odboru investic, pokud budete mít zájem, poslat. 
Mám naskenovaný i ten projekt, který se toho týká, čili vám klidně mohu naskenovat i ten 
projekt a skutečně my se obáváme, ačkoliv členka útvaru hlavního architekta města tvrdila, 
že to bude nové a že se tam nikdo nebude ubytovávat atd., že tam nebudou, my jsme říkali, 
že tam budou prostě přespávat, budou to používat jako záchod atd. Ona říkala, že to bude 
nová věc, no my se obáváme, protože už dneska, prosím vás a na to jsem upozorňovala 
pana RNDr. Loyku, už třeba z těch schodů, které vedou dolů na tu náplavku, tak už si tam z 
toho rožku pod těmi schody prostě lidi dělají Toiku. Takže já se nespoléhám na to, že 
změníme občany. Já bych skutečně byla ráda, aby ty lavičky tam nebyly. Kdysi tam 
historicky ty lavičky byly, protože já tam žiju od roku 1962 a lavičky se prostě postupně 
musely oddělávat právě tady z těch důvodů, protože Komenského ulice je prošpikovaná 
hospůdkami, na nábřeží je klub 15 minut, který je od šesti do čtyř hodin do rána, vedle toho 
naproti je Kebab, který přizpůsobil dobu přesně tady tomuto klubu 15. Takže to jsou ty naše, 
prosím, obavy. A aby z toho udělali terasu vyhlídkovou, když lidé tu vyhlídku tam mít 
nebudou a budou se dívat, až si na tu lavičku sednou, do zdi, my to jako nevidíme jakoby 
přínosné pro to nábřeží. 
Primátor: tak děkuji paní Tkadlečkové, vypršel nám předepsaný časový limit, pan náměstek 
se na to podívá, já vám mnohokrát děkuji a věřím, že ta výsledná podoba náplavky nakonec 
bude pro město, občany i návštěvníky přínosem. Co se týká bezpečnosti, tak tam jenom 
připomínám, že jsme se dohodli, že ty nábřeží budou nově zařazeny do kamerového 
systému a monitoringu Městské policie, takže věřím, že to bude jedno z těch opatření, které, 
jak jste řekla, lidi asi nezměníme jinak, než někdy tou represí, tak povede k tomu, že nám 
nezbyde nic jiného, než hlídat, rozšířit monitory Městské policie o další uzlové snímací body 
a zasahovat tam, kde k narušování veřejného pořádku bude docházet. Takže přátele, z 
mého pohledu jsme vyčerpali dnešní program Zastupitelstva města Olomouce. My jsme si 
stanovili další termín zastupitelstva na 9. prosince, kdy se spolu uvidíme. 
 



 27 

 
 
 
Bod programu: 12 
Závěr 
Primátor poděkoval všem za příjemný kultivovaný a sváteční průběh ustavujícího 
Zastupitelstva města Olomouce a vyjádřil naději, že i v těch následujících zasedáních bude 
společně udržena laťka kultivovaného průběhu tak, aby i Olomoučané mohli být patřičně hrdí 
na své zastupitele, na způsob jejich jednání a komunikace. Ustavující zasedání 
zastupitelstva města primátor ukončil v 13:15 hodin.  
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. 
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