
 

USNESENÍ 
 

z 127. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 8. 2018 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Protipovodňová opatření II. B etapa - Smlouva o poskytnutí 
dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
uložit doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D., primátorovi podepsat smlouvu o spolupráci 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl na základě žádosti o poskytnutí dotace dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města 
uložit Mgr. Filipu Žáčkovi, náměstkovi primátora podepsat smlouvu o poskytnutí dotace 

 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
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2 Veřejná zakázka č. 18105 - Černovír - Severní, Na Partkách - 
kanalizace - zadání (ORG 5685) 

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

 

3 Veřejná zakázka č. 18106 - Modernizace varovného a 
informačního systému ochrany města Olomouce - zahájení, 
komise - revokace (ORG 5873) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. revokuje 
část usnesení č. 12 ze dne 14.8.2018, bod 41. DZ - ustavení komise, 

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2.1. 
 

 

4 Rozpočtové změny roku 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtové změny roku 2018 

 

2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu roku 2018 dle 
důvodové zprávy 

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

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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5 Územní studie  Tererova náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předloženou územní studii "Tererova náměstí" 

 

3. schvaluje 
doporučení dalšího postupu dle bodu č.5 důvodové zprávy 

 

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

 

6 Pořízení Změny č. VIII Územního plánu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
pořízení Změny č. VIII Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 3.9.2018 návrh na pořízení Změny č. VIII Územního plánu 
Olomouc zkráceným postupem 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

7 Zpřístupnění Hanáckých kasáren v rámci DED 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dle 
důvodové zprávy 
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3. pověřuje 
podepsáním smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dle 
důvodové zprávy 

 

4. pověřuje 
předáním a převzetím předmětné výpůjčky pracovníky OVVI 

 

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

 
 
 

 

 

 
 

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

 
 
RNDr. Ladislav Šnevajs v.r. 
náměstek primátora 

 
 

 

 


