
 

USNESENÍ 
 

z 110. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 1. 2018 
 
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 9. 1. 2018 dle upravené důvodové 
zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 

2 Veřejná zakázka č. 17120 - FZŠ Komenium 8. května - 
restaurování sálu Komenium - II., III., IV. etapa - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Veřejná zakázka č. 16204 – Dopravní řídící ústředna Olomouc – 
vyloučení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. vylučuje 
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka výše uvedeného zadávacího řízení       
dle důvodové zprávy. 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1. 
 

 

4 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1) 
b) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 1+1 s XXXXX na 6 měsíců dle důvodové 
zprávy bod 2) 
 

3. nevyhovuje 
žádosti XXXXX o rozšíření subjektu na straně nájemce o XXXXX, byt č. 4, Černá cesta 21, 
Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

5 Změna č. 2 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předložení Žádosti o změnu č. 2 Strategie ITI Olomoucké aglomerace dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora, RNDr. L. Šnevajse, podpisem Žádosti o změnu č. 2 Strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 6. 
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7 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. 
 

 

8 ZŠ a MŠ Svatoplukova - výjimka z počtu dětí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. povoluje 
výjimku z počtu dětí pro školní rok 2017/2018 dle důvodové zprávy a za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě 
 

3. ukládá 
informovat ředitele školy o přijatém usnesení 
T: 23. 1. 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

9 Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací - škol roku 2018 a 
návrh střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol 
na rok 2019 - 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací - škol na rok 2018 dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 

3. schvaluje 
návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol na rok 2019 - 2020              
dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

10 Investiční dotační program v oblasti sportu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
investiční dotační program v oblasti sportu dle důvodové zprávy vč. upravené přílohy 
 

3. ukládá 
zveřejnit dotační program na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města 
T: 23. 1. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

11 Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Moravské 
divadlo Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu o postupu při realizaci výběrového řízení na ředitele 
příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 
 

2. ukládá 
náměstku primátora PhDr. Pavlovi Urbáškovi zadat výběrové řízení na ředitele příspěvkové 
organizace Moravské divadlo Olomouc 
T: 13. 3. 2018 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

3. ukládá 
předložit návrh složení výběrové komise na ředitele příspěvkové organizace Moravské 
divadlo Olomouc 
T: 6. 2. 2018 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

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

 

12 Moravská filharmonie Olomouc - organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
platové zařazení ředitele příspěvkové organizace Moravské filharmonie Olomouc Mgr. art. et. 
MgA. Jonáše Harmana dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2018 
 

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

 

13 Moravská filharmonie Olomouc - vyřazení majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s vyřazením hmotného majetku dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a 
marketingu) seznámit s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci 
T: 23. 1. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

14 Změny v odborné komisi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
na vlastní žádost z Komise pro vnější vztahy paní Kristinu Jílkovou 
 

3. jmenuje 
do Komise pro vnější vztahy paní Štěpánku Stejskalovou 
 

4. ukládá 
informovat předsedu, tajemníka a odvolanou i jmenovanou členku komise o provedených 
změnách 
T: 23. 1. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

15 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. odvolává 
ke dni 31.12.2017 na vlastní žádost členy a předsedkyni KMČ č. 26 Olomouc - Topolany a 
to: 
p. Janu Půrovou 
p. Reginu Korchovou 
p. Martina Chocholu 
p. Ivo Klapila 
p. Barboru Kopovou 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

16 Obnova kulturní památky olomoucké radnice - Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou DZ 
 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační  
č. 117D03J000091 z IROP pro období 2014-2020 na realizaci projektu s názvem "Obnova 
kulturní památky olomoucké radnice" 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

17 MŠ Holečkova - energetická opatření - Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 
115D316010817 z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na realizaci projektu s 
názvem "MŠ Holečkova - energetická opatření" 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

18 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 18. zasedání 
ZMO konaného 19. 12. 2017 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 10 část 4 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2017 - Regulační plán RP - 13 Sídliště Lazce 
- vydání: 
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce 
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veřejnou vyhláškou (T: ihned) 
T: 23. 1. 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

2. ukládá 
k bodu 10 část 5 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2017 - Regulační plán RP - 13 Sídliště Lazce 
- vydání: 
- odboru koncepce a rozvoje připravit a předložit do ZMO vyhodnocení argumentů 
vznesených v textu petice a zpracovat návrh variant řešení možných změn regulačního 
plánu, které zohlední oprávněné požadavky petentů (T: červen 2018) 
T: červen 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

3. ukládá 
bodu 12 část 4 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2017 - Regulační plán RP - 21 Sídliště 
Brněnská - I. P. Pavlova - vydání: 
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu RP-21 Sídliště 
Brněnská - I. P. Pavlova veřejnou vyhláškou (T: 12.3.2018) 
T: 20. 2. 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

4. ukládá 
k bodu 13, část 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2017 - Změna č. VI Územního plánu 
Olomouc - návrh zadání: 
- OKR zadat zpracování návrhu Změny č. VI Územního plánu Olomouc (T: 12.3.2018) 
T: 20. 2. 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

5. ukládá 
k bodu 22, část 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2017 - Hřbitovy města Olomouce - změna 
Zřizovací listiny a Přílohy č. 1: 
- odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace 
a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy 
města Olomouce (T: prosinec 2017) 
T: 23. 1. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

6. ukládá 
k bodu 23, část 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2017 - Pojmenování - prodloužení ulice: 
- informovat příslušné instituce o prodloužení ulice dle platných směrnic (T: ihned) 
T: 23. 1. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

7. ukládá 
k bodu 24, část 6 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2017 - Organizační záležitosti: 
- realizaci schváleného usnesení dle důvodové zprávy od 1. 1. 2018 (T: leden 2018) 
T: 23. 1. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací, vedoucí odboru kancelář 

tajemníka, vedoucí odboru správních činností 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 19. 
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19 Různé - dohoda o splátkách 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup dle varianty C důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
správci pohledávky realizovat schválený postup 
T: červen 2018 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


