
 

 

ZÁPIS 
 

z 11. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 2. 2023 
 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek  
 
náměstci primátora 

 
Bačák, Pejpek, Tichák, Tichý, Dobrozemská, 
Ferancová 

 
neuvolnění členové rady města 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Kolářová, Kryl, Lošťák, Krbeček 
 
omluven 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá 
Sedláková  

  

 
čas zahájení: 13:00 hodin, pracovna primátora, budova Radnice 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1         1. Programové prohlášení Rady města Olomouce pro volební období 2022–2026 
2 2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na roky 2024 - 2026 
- 3. Různé – informace členů RMO 
 
 
 

o O o 
 
11. 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. 
 

o O o 
 
 
Bod programu: 1. 
Programové prohlášení Rady města Olomouce pro volební období 2022–2026 
Konzultant: Bogoč – OSTR 
Úvodem zástupci koaličních stran v radě města postupně informovali, že navrhované 
programové prohlášení RMO bylo v rámci hlasování v jejich klubech zastupitelů schváleno. 
Současně bylo zdůrazněno, že se jedná o velký závazek, přičemž snahou všech bude jej 
v co nevyšší míře naplnit. 
Konzultant doplnil, že se připravuje rozpad jednotlivých úkolů na gesční náměstky a odbory, 
aby mohl probíhat průběžný monitoring. Veřejnosti bude předloženo průběžné plnění 
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v polovině volebního období v rámci periodika Měníme Olomouc. Současně bude 
vypracován systém sledování plnění jednotlivých úkolů online, jehož vytvoření dostali za úkol 
náměstci Tichý a Pejpek (Bogoč). V rámci rozpravy radní otevřeli některá konkrétní témata, 
která budou pro toto volební období klíčová. Návrh Programového prohlášení byl radou 
města jednomyslně přijat. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Programové prohlášení Rady města Olomouce pro volební období 2022–2026 dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi statutárního města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, prostřednictvím 
odboru strategie a řízení zpracovat vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady 
města Olomouce pro volební období 2022-2026, a to v jeho polovině a na konci funkčního 
období Rady města Olomouce 

T: září 2026 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 

 
 

Bod programu: 2. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na roky 2024 - 2026 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor 
Bačák uvedl bod. 
Navrhl materiál pro ZMO v příloze č. 4 doplnit o tabulku „Kapitálové výdaje – rekapitulace“ a 
upravit tabulku „Zadluženost celkem“ o údaj k roku 2033, který v materiálu chyběl. 
V diskusi se členové rady zabývali některými konkrétními tématy jako např. možností 
navýšení velkých oprav nebo výdaji do školství, rozpočty příspěvkových organizací a dalšími. 
Předkladatel upozornil na skutečnost, že se daří postupně snižovat zadlužení města. 
Materiál byl radou doporučen ke schválení zastupitelstvu. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh týkající se návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na 
roky 2024 - 2026 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOl rok 2024 – 2026 včetně příloh 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
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Bod programu: 3. 
Různé – informace členů RMO 

- projednána záležitost opakovaných stížností na úklid areálu přírodního koupaliště 
Poděbrady. Bude svoláno jednání s provozovatelem a vlastníky pozemku, případně 
starostou obce Horka n. M., v jejímž správním území se Poděbrady nacházejí. 

- nabídka společného jednání členů Rady města Olomouce a členů Rady města Brna, 
navržen termín 6. 4. 2023 v Brně. Jednotliví náměstci si dle své gesce připraví témata 
k jednání. 

- za účelem zřízení Rady seniorů bude zaslán e-mail předsedům klubů zastupitelů 
s nabídkou nominace dle klíče 3 členové koalice + 1 člen opozice. 

- bude svoláno jednání koaličních stran k řešení zásadních témat nového volebního 
období. Po nalezení vhodného termínu budou radní informováni o místě a čase 
jednání. 

 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 15:15 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 2. 2023 
Zápis byl podepsán dne:  14. 2. 2023 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  

 
 
 


