
 

USNESENÍ 
 

z 40. schůze Rady města Olomouce, konané dne 12. 1. 2016 
 

 

 

1 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 12. 1. 2016 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
bod 2, část 74 usnesení RMO ze dne 19.11.2015 týkající se podání dovolání proti rozsudku 
Krajského soudu v Ostravě č.j. 12Co 277/2015-160 
 

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

 
 

2 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2015 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 
 

3 Rozpočtové změny roku 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 

 
 

4 Veřejná zakázka č. 15138 - Výběr dodavatele služeb v oblasti 
marketingu a propagace statutárního města Olomouce 2016 - 
zadání zadávacího řízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 15148 - Dolní náměstí č. 19/47 - stavební 
úpravy, zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
 

3. ustavuje 
a) v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení dle 
důvodové zprávy, 
b) v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků ve 
složení dle upravené důvodové zprávy 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse 
a) ke schválení a podpisu konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 1. 
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6 Veřejná zakázka č. 15099 - Plán udržitelné městské mobility 
Olomouc - rozhodnutí o námitkách 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. odmítá 
v souladu s § 110 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, námitky stěžovatele - uchazeče UDIMO, spol. s r.o., IČ 44740069, 
sídlem Sokolská tř. 8, 702 00  Ostrava. 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 2. 
 

 
 

7 Olomoucký hrad 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup dle bodu 2 varianty a) důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit ZMO návrh na postoupení části projektové dokumentace dle var. a) důvodové 
zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 

8 Holice – Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů – cyklostezka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
variantu č. 2  bodu B) důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic ihned postupovat dle varianty č. 2 bodu B) důvodové zprávy 
T: 26. 1. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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9 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 7. 
 

 
 

10 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 8. 
 

 
 

11 Regulační plány 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
bod 18  usnesení RMO ze dne 20.10.2015 
 

3. souhlasí 
s postupem dle varianty 2 b) uvedené v bodu 3 důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s podáním 2. žádosti dle bodu 3 důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

12 Projekt Radnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 



 5 

2. souhlasí 
s postupem dle upraveného závěru důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem vnějších vztahů a informací a odborem 
investic 
- zajistit rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy 
T: 26. 1. 2016 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

13 Výjimka z počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2015/2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. povoluje 
výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Olomouc, Rooseveltova 101 pro školní rok 2015/2016 
dle důvodové zprávy při splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku mateřské školy 
T: 26. 1. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 
 

14 Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na 
rok 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2016 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 12. 
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15 Analýza a hodnocení rizik Statutárního města Olomouce za rok 
2015 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
provést interní opatření k eliminaci působení rizik zařazených dle Analýzy a hodnocení rizik 
Statutárního města Olomouce za rok 2015 ve skupině "Aktuálně vysoká úroveň rizik" 
T: červen 2016 
O: vedoucí odborů 

ředitelé městských příspěvkových organizací 
 

3. ukládá 
aktualizovat Analýzu a hodnocení rizik Statutárního města Olomouce za rok 2016 
T: ročně  
O: vedoucí odborů 

ředitelé městských příspěvkových organizací 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 
 

16 Koncepce rozvoje činnosti Městské policie Olomouc               
na období let 2015-2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou koncepci 
 

2. schvaluje 
Koncepci rozvoje činnosti MP Olomouc na období let 2015-2018 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 
 

17 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 6. zasedání ZMO 
konaného 23.11.2015 a 7. zasedání ZMO konaného 16.12.2015 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 6, části 3 usnesení ZMO ze dne 23.11.2015 -  Návrh zadání Regulačního plánu 
Teichmannova – Peškova: 
- pokračovat v pořizování Regulačního plánu Teichmannova – Peškova (T: 1. čtvrtletí 2016) 
T: březen 2016 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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2. ukládá 
k bodu 13, části 3 usnesení ZMO ze dne 23.11.2015 - Pojmenování ulic: 
- informovat příslušné instituce o novém názvu ulic dle stanovených směrnic (T: 16.12.2015) 
T: 26. 1. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

3. ukládá 
k bodu 8, části 3 usnesení ZMO ze dne 16.12.2015 - Návrh rozpočtu SMOl na rok 2016: 
- Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách roku 2016 
T: průběžně 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
k bodu 10, části 4 usnesení ZMO ze dne 16.12.2015 - Strategie ITI Olomoucké aglomerace: 
- Radě města Olomouce povinnost zveřejnění schválené koncepce, prohlášení - odůvodnění 
dle § 10 g) odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10 h) zákona č. 100/2001 Sb. do 7 
pracovních dnů 
T: 26. 1. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

5. ukládá 
k bodu 13, část 3 usnesení ZMO ze dne 16.12.2015 - Dodatky zřizovacích listin 
příspěvkových organizací - škol: 
- informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 26. 1. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 
 

18 Žádost o užití znaku SMOL 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s užitím znaku města Olomouce dle žádosti uvedené v důvodové zprávě 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 
 

19 Regionální TV vysílání - smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. pověřuje 
primátora SMOL k podpisu smluv dle předložené důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 
 

20 Souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku - MDO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s vyřazením neupotřebitelného majetku dle důvodové zprávy  
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit 
s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci 
T: 26. 1. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

21 Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií ITI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
podání žádosti o podporu pro Strategii ITI Olomoucké aglomerace v rámci Výzvy 
k předkládání žádostí o podporu strategií integrovaných územních investic vyhlášené 
Ministerstvem pro místní rozvoj (číslo výzvy: ITI_15_001) 
 

3. ukládá 
ihned podat žádost o podporu pro Strategii ITI Olomoucké aglomerace dle důvodové zprávy 
T: 26. 1. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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22 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o jednotném 
vizuálním stylu statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o jednotném vizuálním stylu statutárního města Olomouce" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 15. 1. 2016 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 20. 
 

 
 

23 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu 
o cestovních náhradách statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o cestovních náhradách statutárního města Olomouce" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 1. 2016 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 20. 1. 
 

 
 

24 Rekonstrukce komunikace třídy 1. máje a ul. 8. května 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace konzultanta na RMO 
 

2. souhlasí 
s postupem dle diskuze na RMO 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

25 Pořízení studie na komplexní využití areálu Zimního stadionu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zadáním studie dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací předložit ve spolupráci s ekonomickým odborem 
rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy  
T: 26. 1. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

JUDr. Martin Major, MBA 
1. náměstek primátora 

  

 


