V Olomouci dne 22. 1. 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA:
•
•
•

Opoziční zastupitelský klub ProOlomouc podává stížnost ke krajskému úřadu
Primátor města a Rada města Olomouce opakovaně neposkytli zastupitelům požadované
informace týkající se Androva a zimního stadionu
Při schvalování rozpočtu města na rok 2018 odmítl předsedající nechat hlasovat zastupitelstvo
o návrhu opozice, dle právního rozboru protiprávně

1.
Vládnoucí koalice resp. Rada města Olomouce prosazuje mnohamilionové investice do Androva
(fotbalového) i do zimního stadionu. Přesto nedokáže zastupitelům poskytnout k této problematice
požadované informace. Předseda zastupitelského klubu ProOlomouc Ing. arch. Pavel Grasse předal
dne 9. 11. 2017 primátorovi města písemnou žádost o informace týkající se Androva i zimního
stadionu:
1) http://www.proolomouc.cz/wp-content/uploads/2017/11/andruv.pdf (vizte též přílohu č. 1)
2) http://www.proolomouc.cz/wp-content/uploads/2017/12/zimni.pdf (vizte též přílohu č. 2)
Podle Zákona o obcích měli zastupitelé obdržet požadované informace do 30 dnů. Do dnešního dne
se tak však ani přes urgence nestalo. Dne 13. 11. 2017 žádal o stejné informace na zastupitelstvu také
zastupitel M. Žbánek (ANO 2011). Dne 9. 12. 2017 uplynula lhůta na odpověď dle zákona o obcích.
Dne 19. 12. 2017 vyslovuje na jednání zastupitelstva ústní stížnost na nečinnost zastupitel Ing. arch.
Tomáš Pejpek (ProOlomouc). Náměstek primátora JUDr. Major v reakci uvedl, že bude tlumočit panu
primátorovi sdělení a vyjádřil názor, že nejspíš došlo k nějakému nedopatření. Primátor nebyl jednání
zastupitelstva přítomen, protože se účastnil jako poslanec schůze PSP ČR. Dne 21. 12. žádá vedoucí
oddělení sekretariátů členů RMO o opětovné zaslání dotazů. Této žádosti hnutí ProOlomouc
vyhovělo téhož dne. Dne 20. 1. 2018 uplynula lhůta pro poskytnutí informací dle zákona o obcích
také od opětovného zaslání dotazů.
Dne 22. 1. 2018 tedy podáváme prostřednictvím primátora města Olomouce stížnost na nečinnost
k nadřízenému orgánu, kterým je v tomto případě krajský úřad. Nečinnost ze strany primátora města
Olomouce považujeme za velmi závažné pochybení, protože znemožňuje zastupitelům efektivně
získávat informace relevantní pro jejich rozhodování na jednání zastupitelstva obce, tedy pro svůj
podíl na utváření vůle zastupitelstva obce jakožto orgánu, jímž obec jedná a rozhoduje.

2.
Na prosincovém zastupitelstvu při schvalování rozpočtu města na rok 2018 odmítl JUDr. Major, který
zastupoval nepřítomného primátora v řízení jednání, nechat hlasovat o návrhu opozičního hnutí
ProOlomouc na úpravu rozpočtu města. ProOlomouc navrhlo zvýšit o 15 mil. korun výdaje na obnovu
vodovodů a kanalizací, neboť koaliční návrh rozpočtu plnil zákonné požadavky jen z 45%, a započítat
realisticky do příjmů města opakovaně podhodnocované příjmy z hazardu. K návrhu proběhla
debata.
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Předsedající JUDr. Major poté uvedl, že není možné z řad zastupitelů upravovat důvodovou zprávu,
která obsahuje návrh rozpočtu, a předložený návrh Ing. arch. Pejpka označil jako nehlasovatelný.
To, že by zastupitelé nemohli navrhovat změny v rozpočtu - základním dokumentu, který ovlivňuje
život a fungování města, popírá princip demokratické samosprávy města, jehož je zastupitelstvo
vrcholným orgánem. Diskriminuje to také přirozeně návrhy z řad opozice. Vyžádali jsme si proto
právní rozhor hlasovatelnosti našeho návrhu. Právní odbor Magistrátu potvrdil, že náš návrh
hlasovatelný byl a že by zastupitel města měl mít možnost ovlivnit konečnou verzi schvalovaného
rozpočtu. Rozpočet na r. 2018 ovšem platí ve schválené podobě.

Zastupitel Tomáš Pejpek k tomu uvádí: "Slibovaná transparentnost při investicích do stadiónů
dostává na frak. S blížícím se koncem volebního období přestává koalice informovat zastupitele o
sporných investicích, které připravuje, a odmítá návrhy opozice i za cenu překračování zákona.
Podobná přezíravost a neochota otevřeně a věcně diskutovat provázela i kauzy jako Namiro či
aquapark."

Za hnutí ProOlomouc
Ing. arch. Pavel Grasse, předseda zastupitelského klubu
Ing. arch. Tomáš Pejpek, člen zastupitelstva
Přílohy:
1. Žádost o informace k bodu zastupitelstva "SK Sigma Olomouc, a.s. – záměr nabytí Androva
stadionu“
2. Žádost o informace k bodu zastupitelstva „Nabytí majetku společnosti Hokejová hala
Olomouc, a. s.“
3. Právní rozbor nehlasovatelnosti návrhu usnesení, Mgr. Adam Štěpánek, MMO, 12.1.2018
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