
 

USNESENÍ 
 

z 103. schůze Rady města Olomouce, konané dne 7. 11. 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 7. 11. 2017 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

3. revokuje 
část 2, bodu 32 usnesení RMO ze dne 22.11.2016 týkající se cyklodopravy - Rekola - 
spolupráce 

 

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

 

2 Řepčín – ul. Řepčínská - chodník (ORG 5773) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
další postup v projektové přípravě předmětné akce dle varianty č. 1 bodu „E“ důvodové 
zprávy 

 

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

 

3 Rozpočtové změny roku 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2017 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2017 
dle důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2018 - 1. čtení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 4. 
 

 

5 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Na Trati 80, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b)  

c) U Letiště 4, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 3) 

d) U Letiště 4, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 3) 

 

3. nevyhovuje 
žádosti XXXXX o přidělení bytu a převedení Budoucí kupní smlouvy Sladkovkého 1E, 
Olomouc, byt č. 8    

dle důvodové zprávy bod 2) 

 

4. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu č. 8, Sladkovského 1E, Olomouc, XXXXX dle důvodové zprávy bod 2) 

 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, paní XXXXX, dle předložené důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení a uzavření nájemní 
smlouvy s paní XXXXX a žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního 
určení pro paní XXXXX 

 

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

 

7 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 25 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výzvu č. 25 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Integrované projekty ITI – infrastruktura ZŠ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou a podáním projektového záměru do výzvy nositele ITI AO a přípravou a podáním 
žádosti o podporu na projekt ZŠ Gorkého - vybudování odborných učeben do 66. výzvy  
Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 

 

3. souhlasí 
s přípravou a podáním projektového záměru do výzvy nositele ITI AO a přípravou a podáním  
žádosti o podporu na projekt ZŠ Slavonín - vybudování odborných učeben do 66. výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 

4. souhlasí 
s přípravou a podáním projektového záměru do výzvy nositele ITI AO a přípravou a podáním  
žádosti o podporu na projekt ZŠ Heyrovského - vybudování odborných učeben do 66. výzvy 
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Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 

 

5. souhlasí 
s přípravou a podáním projektového záměru do výzvy nositele ITI AO a přípravou a podáním 
žádosti o podporu na projekt ZŠ Holice - vybudování odborných učeben do 66. výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 

 

6. souhlasí 
s přípravou a podáním projektového záměru do výzvy nositele ITI AO a přípravou a podáním 
žádosti o podporu na projekt ZŠ Dvorského - vybudování odborných učeben do 66. výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 

 

7. souhlasí 
s přípravou a podáním projektového záměru do výzvy nositele ITI AO a přípravou a podáním 
žádosti o podporu na projekt ZŠ Holečkova - vybudování odborných učeben do 66. výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 

 

8. souhlasí 
s přípravou a podáním projektového záměru do výzvy nositele ITI AO a přípravou a podáním 
žádosti o podporu na projekt ZŠ Přichystalova - vybudování odborných učeben do 66. výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 

 

9. schvaluje 
navržené složení projektového týmu dle bodu 3 DZ 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Bod programu: 8. 
 

 
 

9 Dětská hřiště na rok 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
realizaci dětských hřišť v lokalitách dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru investic zařadit vybrané lokality do návrhu plánu investic na rok 2018 

T: červen 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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10 Poskytnutí podpory z Národního programu ŽP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přihlášení se do výzvy Národního programu Životního prostředí 

 

3. pověřuje 
RNDr. Aleše Jakubce, Ph. D., jednat jménem statutárního města Olomouc ve věcech výzvy 
Národního programu Životního prostředí 

 

4. ukládá 
zahájit práce směřující k podání žádosti do Národního programu Životního prostředí 

T: 21. 11. 2017 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

11 Omezení tranzitní nákladní dopravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
OKR postupovat dle bodu 4 varianty a) důvodové zprávy 

T: 21. 11. 2017 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

12 Platové výměry - zástupkyně ředitelky MŠ, ředitele ZŠ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
platové zařazení ředitele školy dle části A) důvodové zprávy 

 

3. bere na vědomí 
pověření zastupováním ředitelky mateřské školy dle části B) důvodové zprávy 
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4. schvaluje 
platové zařazení zástupkyně ředitelky mateřské školy dle části B) důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
upravený Předpis pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol         
a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc dle části C) důvodové 
zprávy s účinností k 1. 1. 2017 

 

6. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele ZŠ, MŠ a zástupkyni ředitelky MŠ 

T: 21. 11. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

13 Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatel je Statutární město Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu platových předpisů u ředitelů příspěvkových organizací dle Nařízení vlády                  
č. 340/2017 Sb. 

 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace   
a marketingu) informovat a přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 21. 11. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Bod programu: 13. 
 

 

14 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu 
movitého majetku č. 4/2017/OVVI/POPRM 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č.4/2017/OVVI/POPRM 
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3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace   
a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 

T: 21. 11. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

15 Dotační program OKP - Zahraniční aktivity s důrazem              
na partnerská města 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dotační program OKP/1 v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města dle 
upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit dotační program na úřední desce a webových stránkách města 

T: 21. 11. 2017 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

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

 

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

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací příjemcům dle části A) důvodové zprávy u žádostí č. 14227, 14235, 14237, 
14234, 14063 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle části A) důvodové zprávy 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16. 
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17 Městský bál 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
termín konání městského bálu dne 13. ledna 2018 

 

3. schvaluje 
konání městského bálu v prostorách Výstaviště Flora Olomouc, a.s., pavilon A 

 

4. pověřuje 
primátora k podpisu smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora 
Olomouc, a.s. 

 

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

 

18 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 903 zast. plocha a nádvoří o výměře 2 264 
m2 k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví 
společnosti Billa Reality spol. s r.o., IČ 416 03 575. 

 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

19 Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel (ORG 5161)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přímým zadáním aktualizace DUR dle bodu 2.  Návrhu řešení dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
nám. primátora Mgr. Filipu Žáčkovi ihned uzavřít SOD na aktualizaci DUR TT II. etapa Nové 
Sady - Povel dle důvodové zprávy 

T: 21. 11. 2017 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


