
 

USNESENÍ 
 

ze 14. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 3. 2015 
 

 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

1 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. - rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
písemné upozornění ve smyslu § 442 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, Ing. Františka Mikeše, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozen xxxxxxxxx, 
 

2. bere na vědomí 
písemné upozornění ve smyslu § 452 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, Jaromíra Lošťáka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, narozen xxxxxxxxxxxxx, 
 

3. odvolává 
ke dni 1.4.2015 z funkce člena představenstva: 
 
1. Ing. Karel Šimša, narozen xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx,  
2. Ing. Zdeněk Kovařík, narozen xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx,  
3. Jaroslav Krátký, narozen xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx,  
4. Martin Novotný, narozen xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
5. Ladislav Stejskal, narozen xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
6. MUDr. Michael Fischer, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
7. prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., narozen xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, 
 

4. volí 
ke dni 1.4.2015 do funkce člena představenstva: 
 
1. Ing. Jiří Kropáč, narozen xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Ladislav Stejskal, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. Ivana Plíhalová, narozena xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
4. Ing. František Mikeš, narozen xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
5. Ing. Karel Šimša, narozen xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
6. MUDr. Michael Fischer, narozen xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
7. Bc. Jakub Nepejchal, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

5. odvolává 
ke dni 1.4.2015 z funkce člena dozorčí rady: 
 
1. MUDr. Igor Tozzi di Angelo, Ph.D., narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Ing. Jiří Kropáč, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx,  
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6. volí 
ke dni 1.4.2015 do funkce člena dozorčí rady: 
 
1. Radim Schubert, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Jaromír Lošťák, narozen xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

7. ukládá 
primátorovi města vydat rozhodnutí jediného akcionáře 
T: ihned 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 1. 
 

 
 

2 Technické služby města Olomouce, a.s. - rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informaci ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, Mgr. 
Milana Ferance, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozen xxxxxxxxxxxxxxx, 
 

2. odvolává 
ke dni 1.4.2015 z funkce člena představenstva: 
 
1. Mgr. Marta Vláčilová, narozena xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. MUDr. Pavel Hejtmánek, narozen  xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
3. RNDr. Ivan Kosatík, narozen xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
4. Ing. Miloslav Strýček, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
5. Mgr. Milan Langer, narozen xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
6. Ing. Jiří Rozbořil, narozen xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
7. Bc. Miroslav Petřík, narozen xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

3. volí 
ke dni 1.4.2015 do funkce člena představenstva:  
 
1. Bc. Miroslav Petřík, narozen xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Ing. Miloslav Strýček, narozen xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. Miroslav Behro, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
4. Ing. Jiří Rozbořil, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
5. MUDr. Pavel Hejtmánek, narozen xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
6. Mgr. Marta Vláčilová, narozena xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
7. Mgr. Milan Feranec, narozen xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

4. odvolává 
ke dni 1.4.2015 z funkce člena dozorčí rady:  
 
1. Mgr. Ing. Petr Konečný, narozen xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Mgr. Yvona Kubjátová, narozena xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. Antonín Zívala, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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5. volí 
ke dni 1.4.2015 do funkce člena dozorčí rady:  
 
1. Mgr. Ing. Petr Konečný, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Mgr. Yvona Kubjátová, narozena xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. Antonín Zívala, narozen xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

6. ukládá 
primátorovi města vydat rozhodnutí jediného akcionáře 
T: ihned 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 2. 
 

 
 

3 Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře 
při výkonu působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
písemné upozornění ve smyslu § 442 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, Mgr. Miloslava Tichého, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, narozen xxxxxxxxxxxxxxx, 
 

2. odvolává 
ke dni 1. 4. 2015 z funkce člena představenstva: 
 
1. Ing Vladimír Pokorný, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Mgr. Barbora Králíková, narozena xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. Jan Gottwald, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
4. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., narozen xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
5. Miroslav Grass, narozen xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
6. Václav John, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
7. Mgr. Svatopluk Ščudlík, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

3. volí 
ke dni 1. 4. 2015 do funkce člena představenstva: 
 
1. RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., narozen yyyyyyyyy, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
2. Mgr. Eva Machová, narozena xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. Mgr. Svatopluk Ščudlík, narozen xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
4. Mgr. Miloslav Tichý, narozen xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
5. Mgr. Pavel Bednářík, narozen xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
6. Ing. Miroslav Marek, narozen xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
7. Ing. arch. Michal Giacintov, narozen xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

4. odvolává 
ke dni 1. 4. 2015 z funkce člena dozorčí rady: 
 
1. Mgr. Jana Nováková, narozena xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Ing. Miroslav Marek, narozen xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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5. volí 
ke dni 1. 4. 2015 do funkce člena dozorčí rady: 
 
1. Jitka Weiermüllerová, narozena xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Mgr. Isabela Pospíšilová, narozena xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

6. ukládá 
primátorovi města vydat rozhodnutí jediného akcionáře 
T: ihned 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 3. 
 

 
 

4 Lesy města Olomouce, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře při 
výkonu působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. odvolává 
ke dni 1. 4. 2015 z funkce člena představenstva: 
 
1. Ing. Petr Navrátil, Ph.D., narozen xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Mgr. Petr Kolář, narozen xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. Bc. Jiří Martinák, narozen xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
4. MUDr. Ivo Mareš, narozen xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
5. Mgr. Matouš Pelikán, narozen xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
6. PhDr. Pavel Urbášek, narozen xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
7. doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., narozen xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 
 

2. volí 
ke dni 1. 4. 2015 do funkce člena představenstva: 
 
1. Ing. Petr Navrátil, Ph.D., narozen xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. MUDr. Ivo Mareš, narozen xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. Pavel Zatloukal, narozen xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
4. Danuše Boková, narozena xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
5. Mgr. Petr Kolář, narozen xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
6. Eva Kolářová, narozena xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
7. Mgr. Matouš Pelikán, narozen xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

3. odvolává 
ke dni 1. 4. 2015 z funkce člena dozorčí rady: 
 
1. MUDr. Igor Tozzi di Angelo, Ph.D., narozen xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Svatopluk Losert, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. Mgr. Petr Michálek, narozen xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

4. volí 
ke dni 1. 4. 2015 do funkce člena dozorčí rady: 
 
1. Mgr. Radek Čapka, narozen xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Ivana Kalodová, narozena xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. PhDr. Jiří Zima, narozen xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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5. ukládá 
primátorovi města vydat rozhodnutí jediného akcionáře 
T: ihned 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 4. 
 

 
 

5 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. - rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. odvolává 
ke dni 1. 4. 2015 z funkce člena představenstva: 
 
1. Antonín Krček, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. PhDr. Eva Baslerová, narozena xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. Mgr. Barbora Králíková, narozena xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
4. Bc. Jiří Martinák, narozen xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
5. Mgr. Renata Pospiechová, narozena xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
6. Bc. Petr Šafránek, narozen xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
7. Mgr. Jana Hanáková, narozena xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

2. volí 
ke dni 1. 4. 2015 do funkce člena představenstva: 
 
1. Antonín Krček, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. Ing. Anna Taclová, narozena xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. PhDr. Marcela Hanáková, narozena xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
4. Petr Čulík, narozen xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
5. PhDr. Jana Kolomazníková, narozena xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
6. Ing. Jaroslav Kuchař, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
7. Petr Macek, narozen xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

3. odvolává 
ke dni 1. 4. 2015 z funkce člena dozorčí rady: 
 
1. Ivo Kosina, narozen xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
2. PaedDr. Miroslav Skácel, narozen xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. JUDr. Denisa Trávníčková, narozena xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

4. volí 
ke dni 1. 4. 2015 do funkce člena dozorčí rady: 
 
1. JUDr. Kamil Andree, narozen xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 
2. Richard Schwarz, narozen xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
3. JUDr. Denisa Trávníčková, narozena xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 
 

5. ukládá 
primátorovi města vydat rozhodnutí jediného akcionáře 
T: ihned 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 5. 
 

 
 

6 Programové prohlášení Rady města Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
Programové prohlášení Rady města Olomouce pro volební období 2014 - 2018 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 2. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.,  v. r. 
primátor města Olomouce 

JUDr. Martin Major, MBA, v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


