
 

USNESENÍ 
 

z 82. schůze Rady města Olomouce, konané dne 21. 3. 2017 
 
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 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 21. 3. 2017 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- část 4 bodu 7 usnesení Rady města Olomouce z 15. 3. 2016 týkající se Lokalit dětských 
hřišť a sportovišť na rok 2017 
- část 5 bodu 11 usnesení Rady města Olomouce z 20. 12. 2016 týkající se Dopravní studie 
OKR 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
nájem části pozemku parc.č. 1920/1, ostatní plocha, v rozsahu nezbytném pro vybudování 
přípojek VO protlakem ze stávající sítě dle situačního zákresu, v k.ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu určitou po dobu stavby a za nájemné 
ve výši 300,- Kč/bm protlaku, avšak v minimální výši 300,- Kč + DPH a smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 1920/1, ostatní plocha, k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správa 
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace ve prospěch oprávněného – statutární 
město Olomouc spočívající ve strpění uložení kabelového vedení přípojky veřejného 
osvětlení, které bude váznout na služebném pozemku a ve strpění provádění veškerých 
oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a strpění vstupu za tímto 
účelem na služebný pozemek. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou 
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úplatu ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného po dokončení stavby, avšak                
v minimální výši 1.000,- Kč + DPH, 
 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci s názvem „Holice – Keplerova – přechody 
pro pěší“ na částech pozemku parc.č. 1920/1, ostatní plocha dle situačního zákresu, k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu neurčitou a bezúplatně, 
 

4. schvaluje 
nájem části pozemku parc.č. 1920/1, ostatní plocha v rozsahu dočasného záboru do 107 m2 
dle situačního zákresu, v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, v hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 
na dobu určitou a za nájemné ve výši 40 Kč/m2/den záboru + DPH, 
 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na pozemcích parc. č. 
1428/1,  ostatní plocha a parc. č. 1616 a 163/18, oba orná půda, vše v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví SMOl se společností GasNet s.r.o. za cenu dle důvodové zprávy a to 
na dobu určitou do 31. 12. 2019, 
 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 
1428/1,  ostatní plocha a parc. č. 1616 a 163/18, oba orná půda, vše v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví SMOl se společností GasNet s.r.o., spočívající v právu zřídit a 
provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat a 
vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení na dobu neurčitou za 
jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + DPH, 
 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem „Pasteurova – rekonstrukce stoky DVII“ 
na částech pozemků parc.č. 123/11, ostatní plocha v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc a 
parc.č. 121/12, ostatní plocha v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle situačního nákresu, které 
jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření se svěřeným majetkem Správa 
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu neurčitou a bezúplatně. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 
 

3 Veřejná zakázka č. 17043 - Pořízení mobilní aplikace - přímé 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 36.2 Vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli, 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška k podpisu smlouvy s dodavatelem. 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 

4 Veřejná zakázka č. 17027 - Rámcová dohoda na dodávku 
kancelářských potřeb MMOl - II. - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda 
na dodávku kancelářských potřeb MMOl – II,“ evidenční číslo 17027, 
 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 
 

4. pověřuje 
tajemníka Bc. Jana Večeře 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem. 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3. 1. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 17030 - Nákup elektrické energie pro rok 
2018 - zahájení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
zahájení a postup dle důvodové zprávy pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 
 

3. pověřuje 
a)  tajemníka  Magistrátu  města  Olomouce  Bc.  Jana Večeře  k  podpisu  všech   rozhodnutí   
(s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou zakázkou, 
b) ostatní členy RMO k podpisu smluv o společném zadávání s městskými organizacemi, 
které mají ve své kompetenci. 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3. 2. 
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6 Veřejná zakázka č. 11021 - Dolní náměstí - rekonstrukce - 
správní žaloba 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s podáním správní žaloby 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 3. 
 

 
 

7 Veřejná zakázka č. 17006 - Zelená brána města Olomouce - 
rozhodnutí o námitkách  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
variantu č. 2) dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 4. 
 

 
 

8 Tř. Míru, Neředínská - úprava křižovatky (ORG 5616) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru investic MMOl ihned zajistit rozpočtovou změnu ve výši 142 000,- Kč 
T: 4. 4. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru MMOl podepsat předběžnou řídící kontrolu 
T: 18. 4. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci přeložky se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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9 Týneček – Chválkovice, komunikace pro pěší a cyklisty (ORG 
4367) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
převzetí majetku odborem správy městských komunikací a MHD  dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
převzetí SO 101 Komunikace do majetku a správy odboru správy městských komunikací a 
MHD - po realizaci stavby  
T: únor 2018 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

10 Veřejná zakázka č. 17015 - Horní náměstí 322/11, Ztracená 
322/1, 321/3, Olomouc - oprava fasády včetně výměny oken  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. §122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. zadání veřejné zakázky účastníkovi 
zadávacího řízení dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse 
a) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou 
b) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

11 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1) 
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b) Byt č. B3, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 3+kk 
s xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2) 
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Hradeb 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérové byty: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství, Černá cesta 23, Olomouc   
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc – DPS 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc, byt č. 2 - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc, byt č. 24 – DPS - na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)  a bod 4 a, c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc, byt č. 22  
dle důvodové zprávy bod 4 b) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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12 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření  nájemní  smlouvy  s panem  xxxxxxxxxxxxxxxxx   na  byt  v  DPS   Erenburgova 26,  
dle předložené důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření   nájemní    smlouvy  s    paní    xxxxxxxxxxxxxxxxx  na   byt  v  DPS  Fischerova  4,  
dle předložené důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
uzavření   nájemní    smlouvy   s  panem   xxxxxxxxxxxxxxxxx   na   byt  v   DPS   Peškova 1,  
dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

13 Rozpočtové změny roku 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2017 dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2017 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

14 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Jeremenkova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Za poštou dle bodu 2. důvodové zprávy 
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4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Hněvotínská dle bodu 3. upravené důvodové 
zprávy 
 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 4. důvodové zprávy 
 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Rooseveltova dle bodu 5. důvodové zprávy 
 

7. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na Žerotínově nám. dle bodu 6. důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 10. 
 

 
 

15 Názvy tramvajových zastávek - II. a III. etapa TT Nové Sady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
názvy tramvajových zastávek - II. a III. etapa TT Nové Sady dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 11. 
 

 
 

16 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR RULETA v ulici  
Kmochova 12, Olomouc, v rozsahu   57 m2 pro žadatele fu AMNT BAR RULETA s.r.o. , 
Kmochova 10A , 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2017.   
 

3. souhlasí 
s umístěním  předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení GREEN BAR v ul. 
Ztracená 3, Olomouc, v rozsahu 21,90 m2 pro žadatele fu BENSIS s.r.o., tř.Svobody 1, 779 
00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 30.9. 2017.    
 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ HOSPODA 
v ulici  Dolní náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 45,5m2 + 39m2   pro žadatele p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Roháče z Dubé 642, 783 91 Uničov,  na dobu  od 1.4. do  31.9. 2017.   
 

 



 10 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TABULOVÝ VRCH     
v ulici Stupkova 14, Olomouc, v rozsahu 99m2 pro žadatele fu JALTA spol. s r.o., Stupkova 
14, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2017.      
 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  BERRY BLUE CAFÉ  
v ulici tř.Svobody 20, Olomouc, v rozsahu 3,5 m2  pro žadatele pí xxxxxxxxxxxxxxxxx,            
Ve Svahu 130/2 751 27 Přerov - Penčice,  na dobu  od 1.4. do 30.9. 2017. 
 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR KOKTEJLY A 
SNY v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 48,6 m2 pro žadatele fu Koktejly a sny Catering 
s.r.o., Bořivojova 7,  779 00 Olomouc, na dobu  od 1.4. do 31.10. 2017.   
 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení NAŠE CAFÉ v ulici 
Dolní náměstí 15 , Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele  Sociální družstvo Stabilita 
Olomouc, Lafayettova 9, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2017.   
 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR Q7 v ulici  
Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu 18,29 m2 pro žadatelku  pí xxxxxxxxxxxxxxxxx, Krasická 
359/51, 796 01 Prostějov 1,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2017.   
 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  SPORTBAR  SIGMA 
v ulici Lazecká  53 a 55, Olomouc, v rozsahu 2,1 + 2,1m2 ( zbytek je situován na zeleném 
pásu – povoluje OŽP ) pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kluče 7, Lošov 198, 779 00 
Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2017. 
 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení DIAMOND CAFÉ        
v ulici  Uhelná 6, Olomouc, v rozsahu 22 m2 pro žadatelku  pí xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Neředínská 24, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2017.   
 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFFÉ DOLCE VITA 
v ulici 1.máje 38 , Olomouc, v rozsahu 7,65 m2 pro žadatelku  pí. xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Okružní 7, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2017.   
 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL 
v ulici Komenského 31 , Olomouc, v rozsahu 27 m2  pro žadatele fu LA NOSTRA BELLEZZA 
s.r.o., tř.Svornosti 1177/57, 779 00 Olomouc, na dobu  od 1.5. do 31.10. 2017.   
 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ODPOČÍVÁRNA v ulici 
Havlíčkova 9, Olomouc, v rozsahu 16,90 m2 pro žadatelku  pí xxxxxxxxxxxxxxxxx, Javoříčská 
3, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2017. 
 

15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Bar ALFA v ulici 
Dlouhá 32,   v rozsahu 18 m2  pro pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxx,  Mánesova 254, 784 
01 Červenka,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2017.   
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16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CITY CAFÉ v ulici  
Horní náměstí 27, Olomouc, v rozsahu 47,5 m2 pro žadatele f.MAX CREDIT CZECH s.r.o., 
Jakubská 1, 602 00 Brno,  na dobu  od 1.4.  do 31.10. 2017.   
 

17. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BISTRO MY MEAL     
v ul. tř.Míru 32, 779 00 Olomouc, v rozsahu 52,5 m2 pro žadatele fu My Meal Delivery s.r.o., 
U Mlýnského potoka 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2017.      
 

18. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení U FLEKA v ulici 
Krapkova, Olomouc, v rozsahu 45,5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Palackého 15, 
779 00 Olomouc,  na dobu od 28.4. do 15.9. 2017. 
 

19. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE 
LEGUÁN v ulici tř.Svornosti 15, Olomouc, v rozsahu 45,5 m2 pro žadatele p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Albertova 3d,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 30.10.  2017.     
 

20. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Cukrárna a kavárna 
BOHÉMA  v ulici tř.Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2  pro žadatele pí 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Náves 159, Krčmaň, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 15.9. 2017. 
 

21. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  CAFÉ BAR MAXI       
v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 37,5 m2  pro žadatele   p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Buková 
6032,  760 01 Zlín, na dobu od 12.4. do 11.10. 2017.     
 

22. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  VINÁRNA U DÓMU   
v ulici Komenského 3, Olomouc, v rozsahu 6 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Krokova 5, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2017.     
 

23. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA AIDA      
v ulici Horní náměstí 4, Olomouc, v rozsahu 50m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Sušilova 2a, 796 01 Prostějov, na dobu od 12.4. do 31.10.2017.      
 

24. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CABARET CAFÉ BAR 
v ulici  Riegrova 26, Olomouc, v rozsahu 22,50 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Foersterova 13, 779 00 Olomouc,   na dobu  od 1.5. do 8.10.  2017.   
 

25. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LE HAM v ul. 
Masarykova 58, Olomouc, v rozsahu 9 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Dukelská 4, 
779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2017. 
 

26. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení AMERICAN GRILL     
v ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 48m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Vyšehorky 65, Líšnice, 789 85 Mohelnice,  na dobu od 1.5. do 31.10.2016.      
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27. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v ulici  
Dánská 5, Olomouc, v rozsahu 19,8 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxxxx, Nová 22, 783 
36 Křelov,  na dobu  od 1.5. do 16.10. 2017.  
 

28. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Café Mahler              
na Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu  96 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group , spol.s r.o., 
Michalská 2, 779 00 Olomouc, na dobu  od 13.4. do 22.10. 2017.   
 

29. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFFÉ TRIESTE       
v ulici Dolní náměstí 18 , Olomouc, v rozsahu 13,6 m2 + 5,52 m2 pro žadatele p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 18, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2017. 
 

30. bere na vědomí 
informaci o podnětu ke schválené předzahrádce. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 12. 
 

 
 

17 Dodatek č.52 ke "Smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných 
služeb ve městě Olomouci" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
text dodatku č.52 ke "smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci" uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č.52 
T: 4. 4. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

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

 
 

18 Harmonogram výzev ITI OA na rok 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Harmonogram výzev ITI OA na rok 2017 dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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19 Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 11 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
výzvu č. 11 nositele ITI Olomoucké aglomerace (ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ 
INFRASTRUKTURY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) pro předkládání 
projektových záměrů o poskytnutí podpory k realizaci integrovaného projektu (dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy). 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

20 Petice - kovošrot Chomoutov 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. souhlasí 
s návrhem odpovědi petentům dle přílohy č. 6 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ihned odpovědět petentům dle přílohy č. 6 důvodové zprávy  
T: 4. 4. 2017 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

21 Heliport - informace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

22 Lokality dětských hřišť a sportovišť na rok 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
realizaci dětských hřišť v lokalitách  A-7/, A-9/, A-13/, A-14/ 
 

3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje pořídit studie pro vybrané lokality 
T: září 2017 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

4. ukládá 
odboru investic nárokovat vybrané lokality do rozpočtu města a následně realizovat v roce 
2018 
T: červen 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

23 Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení pracovních míst 
ředitelů příspěvkových organizací - škol 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
vzdání  se  pracovního   místa   ředitele  ZŠ  Stupkova  16,   Olomouc,  pana  Václava   Poula 
k 31. 7. 2017 
 

3. schvaluje 
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Olomouc, 
Stupkova 16, příspěvková organizace, dle přílohy důvodové zprávy 
 

4. jmenuje 
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy 
Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Olomouc, 
Zeyerova 28, příspěvková organizace, dle přílohy důvodové zprávy 
 

6. jmenuje 
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy 
Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 
 

7. pověřuje 
PhDr.Hanu Fantovou, vedoucí odboru školství, funkcí tajemnice konkurzních komisí pro obě 
vyhlášená konkurzní řízení 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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24 Individuální dotace odboru školství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí finanční podpory v oblasti Individuální dotace odboru školství dle upravené přílohy 
důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 18. 4. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

25 Vyhlášení dotačního programu Využití volného času dětí a 
mládeže 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Program Využití volného času dětí a mládeže dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zveřejnit program na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových stránkách 
statutárního města Olomouce 
T: 4. 4. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

26 Olomoucké kostely s průvodcem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn. 
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
příspěvky dle důvodové zprávy. 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 
 

27 Revitalizace radniční věže 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s předloženou důvodovou zprávu 
 

3. ukládá 
odboru VVI ve spolupráci s odbore investic ihned prověřit další postup přípravy projektové 
dokumentace z hlediska potřebných vyjádření a povolení a následně stanovit další postup 
přípravy podkladů pro dotaci ve spolupráci s OEP 
T: 4. 4. 2017 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 
 

28 Moravská filharmonie Olomouc - nápravná opatření k 
Protokolu č. 35/2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
řediteli příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc přijmout nápravná opatření 
dle důvodové zprávy v termínu do 30. 5. 2017 
T: 30. 5. 2017 
O: ředitel Moravské filharmonie Olomouc 
 

3. ukládá 
odboru interního auditu a kontroly provést kontrolu realizace přijatých nápravných opatření    
v termínu od 1. 6. 2017 
T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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29 Moravské divadlo Olomouc - vyřazení hmotného majetku - 
nabídka k odprodeji 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s vyřazením neupotřebitelného majetku a jeho prodejem  dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit        
s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci 
T: 4. 4. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 
 

30 Projekty v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě s Charitou Olomouc, dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě s Charitou Olomouc, dle důvodové zprávy 
T: 4. 4. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

4. schvaluje 
přijetí účelové dotace Olomouckého kraje na zajištění sociální služby noclehárna,                
dle důvodové zprávy 
 

5. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy 
T: 4. 4. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 
 

31 Projekt Bezbariérová Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
změny v pracovní skupině projektu Bezbariérová Olomouc 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 
 

32 Požární ochrana  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2016 
 

2. schvaluje 
prioritní úkoly na úseku požární ochrany na rok 2017 a preventivní požární kontroly dle 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zabezpečit   podklady  pro  vyhodnocení  a  zpracování  zprávy  pro  Radu  města  Olomouce  
u organizací města za rok 2017 
T: leden 2018 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

4. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací města za rok 2017 
T: březen 2018 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 
 

33 Významné aktivity, individuální dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity u žádostí č. 13952, 13989,13972, 13997, 13323, 
13968 dle části A) upravené důvodové zprávy 
 

3. neschvaluje 
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity u žádosti č. 13998 dle části A) upravené 
důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Individuální dotace u žádostí č.13959, 13984, 13999, 13990, 
14001, 13970, 13953, 13965, 13988, 13975, 13943, 13817, 13982 dle části B) upravené 
důvodové zprávy  
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5. neschvaluje 
přidělení dotací v kapitole Individuální dotace u žádostí č. 13961, 13962, 13913, 13957, 
13966 dle části B) upravené důvodové zprávy  
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 31. 
 

 
 

34 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o 
zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce a 
jeho příspěvkových organizací" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce 
a jeho příspěvkových organizací" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 22. 3. 2017 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 
 

 
 

35 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru školství 
a vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změny v odboru školství a vnějších vztahů a informací Magistrátu města 
Olomouce dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2017 
 

3. ukládá 
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" se zakomponováním změn              
dle důvodové zprávy 
T: 18. 4. 2017 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Bod programu: 32. 1. 
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36 Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a 
inženýrských sítí  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
Informaci, že vybraný dodavatel odmítl podepsat smlouvu, proto byl vyzván druhý v pořadí     
k předložení dokladů k uzavření smlouvy. 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy s druhým v pořadí. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 
 

37 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle DZ 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 
 
 

 

 

 

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

RNDr. Ladislav Šnevajs, v. r. 
náměstek primátora 

  

 


