
ZÁPIS 
 

z 13. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 3. 2019 
 

 
Poznámka:  
zveřejněna je upravená verze Zápisu 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) 
 

 
 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek  
náměstci primátora Konečný, Kolářová, Pelikán, Záleská, Hekela 
omluven 
neuvolnění členové rady města 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

Major 
Feranec, Tichý (nepřítomen 10:45-12:15 hod) 
Šnevajs, Holpuch (nepřítomen 13:45 – 14:30 hod) 
Večeř  - omluven 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelky 

Folta 
Řepková, Vychodilová 

  

 
čas zahájení: 9:00 hodin zasedací místnost rady, Hynaisova 10 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Kontrola usnesení RMO 
2 2. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
3 3. Veřejná zakázka č. 19004 - Erenburgova - rekonstrukce komunikace a  

inž. - vyloučení, zadání 
4 3.1. Veřejná zakázka č. 19020 - Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí - zahájení, 

komise 
- 3.2. Veřejná zakázka č. 19016 - Oprava kolejového rozvětvení Náměstí Hrdinů,  
  výhybkové zhlaví ul. Palackého - zahájení, komise (staženo) 
5 3.3. Veřejná zakázka č. 19027 - Kosmonautů 12, 14, 16, 18, 20 Olomouc –  
  rekonstrukce elektroinstalací bytového domu - zahájení, komise 
6 4. Albertova - vnitroblok  
7 5. Chválkovická – vedení cyklistické stezky 
8 6. Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy, Smlouva o kácení a náhradní  
  výsadbě dřevin  
9 7. ZŠ Sv. Kopeček - odborné učebny 
10 8. ZŠ Mozartova - hřiště – dodatek smlouvy o nadačním příspěvku 
11 9. Oprava olomoucké radnice – souhrnné informace 
12 10. ČOV - sušárna kalů  
13 11. Bytové záležitosti 
14 12. Rozpočtové změny roku 2019 
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15 13. Projekty rozvoje tramvajové dopravy II. 
16 14. Lávka Václavkova – podnět občanů podle zákona o obcích 
17 15. Energetická politika statutárního města Olomouce 
- 16. Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021–2027 (staženo) 
18 17. Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 48 (Potenciál III),  

č. 49 (Inovace - Inovační projekt III), č. 52 (Aplikace II), č. 54 (Předcházení  
vzniku odpadů II) a změna výzvy č. 20 (Telematika)  

19 18. Hřbitovy města Olomouce - souhlas s využitím dlažebních kostek  
a s čerpáním investičního fondu organizace 

- 19. Hřbitovy města Olomouce - úprava věcně usměrňované ceny za nájem  
pozemků pro hrobová místa a stanovení výše ceny za hřbitovní služby 
(staženo) 

20 20. Moravské divadlo Olomouc - posílení investičního fondu z fondu rezervního  
a jeho čerpání 

21 21. Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru 
22 22. Podnájem 3 elektromobilů pro MPO 
23 23. Povolení výjimky - pěší zóna 
24 24. Zvláštní užívání komunikací 
25 25. Označení vlastníka 
26 26. Předzahrádky 
27 27. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní  
  obslužnosti Olomouckého kraje 
28 28. Smlouva o náhradní výsadbě FN Olomouc 
29 29. ZŠ a MŠ Svatoplukova - Smlouva o výpůjčce 
30 30. Vyhlášení konkurzních řízení 
31 31. Periodické hodnocení práce ředitelů škol 
32 32. Fond pomoci olomouckým dětem - poskytnutí příspěvků 
33 33. Smlouva o bezúplatném převodu majetku požární ochrany  
34 34. Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice  
  Olomouc 
35 35. Požární ochrana  
36 36. Zadání pro tvorbu Strategie pro chytrou Olomouc 
37 37. Smlouvy na obrazy k vybavení reprezentačních prostor 
38 38. Změny v komisích 
39 39. Prorodinná politika SMOl - akční plány 
- 40. Prevence kriminality – vyhodnocení  roku 2018, darovací smlouvy (staženo) 
40 41. Bytové záležitosti DPS 
41 42. Provedení mimořádné veřejnosprávní kontroly 
42 43. Kontrola hospodaření u ZŠ Olomouc, Heyrovského 33, rok 2017 
43 44. Zoologická zahrada Olomouc - převod z rezervního fondu do fondu  
  investičního a jeho čerpání na nákup elektrovozidel 
44 45. Organizační záležitosti 
- 45.1. Organizační záležitosti (staženo) 
45 45.2. Organizační záležitosti 
46 46. Smlouva o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu vojenských hudeb  
47 47. Investice do lesní infrastruktury 
- 48.  Různé 
 

o O o 
 
13. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro. Následovalo projednávání 
jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
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Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO 
Primátor provedl materiálem po stranách. U bodu s poř. č. 4 Hekela doplnil, že se uskuteční 
jednání s arch. Šépkou. Materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 11. 3. 2019 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu 10 usnesení RMO ze 17. 3. 2015 týkající se kasáren Neředín 

- část 2 bodu 30 usnesení RMO z 15. 5. 2018 týkající se křižovatky Brněnská - 
Velkomoravská 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora.  
Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl projednán bez diskuse a úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zřízení věcného břemene v rozsahu dle situačního nákresu na částech pozemků parc.          
č. 735, parc. č. 734, parc. č. 731, parc. č. 5/8, parc. č. 5/17, parc. č. 5/18, parc. č. 5/19, parc. 
č. 49/1, , parc. č. 606, parc. č. 20, parc. č. parc. 51/21, č. 51/2, parc. č. 51/3, parc. č. 53/1, 
parc. č. 575/6, parc. č. 575/10, parc. č. 575/11, parc. č. 575/12, parc. č. 575/1, parc. č. 425/5, 
parc. č. 601/24 a parc. č. 728/14, vše ostatní plocha a parc. č. 49/2 parc. č. 478/4, vše orná 
půda, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. st. 874/2 zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. 415/20 orná půda, parc. č. 415/24, parc. č. 415/25, parc. č. 535/2, 
parc. č. 535/1, parc. č. 451/19, parc. č. 311/4 a parc. č. 311/5, vše ostatní plocha, vše v k.ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce jakožto budoucího 
povinného ve prospěch budoucího oprávněného společnosti ČEZ Distribuce a.s., spočívající 
v uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a NN a umístění a provozování 
dvou rozpojovacích skříní na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč + DPH, 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rozsahu dle situačního 
nákresu na částech pozemků parc. č. 735, parc. č. 734, parc. č. 731, parc. č. 5/8, parc.        
č. 5/17, parc. č. 5/18, parc. č. 5/19, parc. č. 49/1, , parc. č. 606, parc. č. 20, parc. č. parc. 
51/21, č. 51/2, parc. č. 51/3, parc. č. 53/1, parc. č. 575/6, parc. č. 575/10, parc. č. 575/11, 
parc. č. 575/12, parc. č. 575/1, parc. č. 425/5, parc. č. 601/24 a parc. č. 728/14, vše ostatní 
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plocha a parc. č. 49/2 parc. č. 478/4, vše orná půda, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc a parc. č. st. 874/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 415/20 orná půda, 
parc. č. 415/24, parc. č. 415/25, parc. č. 535/2, parc. č. 535/1, parc. č. 451/19, parc. č. 311/4 
a parc. č. 311/5, vše ostatní plocha, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce jakožto budoucího povinného ve prospěch budoucího 
oprávněného společnosti ČEZ Distribuce a.s., spočívající v uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN a NN a umístění a provozování dvou rozpojovacích 
skříní na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč + DPH, 

 

4. schvaluje 
zřízení věcného břemene v rozsahu dle situačního nákresu na částech pozemků parc. č. 2/2 
zahrada a parc. č. 535/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce jakožto budoucího povinného ve prospěch budoucího 
oprávněného společnosti ČEZ Distribuce a.s., spočívající v uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN a umístění a provozování přípojkové skříně na dobu 
neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH, 

 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rozsahu dle situačního 
nákresu na částech pozemků parc. č. 2/2 zahrada a parc. č. 535/2 ostatní plocha, vše v k.ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce jakožto budoucího 
povinného ve prospěch budoucího oprávněného společnosti ČEZ Distribuce a.s., spočívající 
v uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a umístění a provozování 
přípojkové skříně na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH, 

 

6. revokuje 
část 7 bodu 4 usnesení RMO ze dne 19. 11. 2018, tj. bod 2.1 důvodové zprávy, ve věci 
zřízení budoucí služebnosti na části pozemku parc. č. 812/30 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce (budoucí obtížený), spočívající ve zřízení, 
provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení a také v právu provádět 
na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení 
jeho výkonnosti, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s., v rozsahu             
dle předběžného situačního nákresu, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 
100 Kč + DPH, 

 

7. schvaluje 
zřízení služebnosti na částech pozemků parc. č. 812/127 a parc. č. 812/125 v k.ú. Slavonín, 
obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce (budoucí obtížený), spočívající 
ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení a také          
v právu provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace 
nebo zlepšení jeho výkonnosti, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s.,         
v rozsahu dle předběžného situačního nákresu, a to na dobu neurčitou za jednorázovou 
úhradu ve výši 100 Kč + DPH, 

 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na částech pozemků parc.           
č. 812/127 a parc. č. 812/125 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce (budoucí obtížený), spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 
podzemního komunikačního vedení a také v právu provádět na podzemním komunikačním 
vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, ve prospěch 
České telekomunikační infrastruktury, a.s., v rozsahu dle předběžného situačního nákresu,   
a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH. 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Veřejná zakázka č. 19004 - Erenburgova - rekonstrukce komunikace a inž. - vyloučení, 
zadání 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora. Konzultanti v rámci rozpravy reagovali na 
dotazy členů rady města, současně informovali, že úkol týkající se vyprojektování přechodu 
na ulici Erenburgova je zpracováván, bude splněn. 
Na RMO zazněl požadavek, aby důvodové zprávy týkající se zahájení veřejných zakázek 
byly radním zpřístupněny elektronicky přes administraci (prověří organizační oddělení 
s vedoucím odboru informatiky a Smart city). 
Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
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, 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno:  10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 3.1 
Veřejná zakázka č. 19020 - Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí - zahájení, komise 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora.  
Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl projednán bez diskuse a úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 
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4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

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/i. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 3.2. 
Veřejná zakázka č. 19016 - Oprava kolejového rozvětvení Náměstí Hrdinů, výhybkové 
zhlaví ul. Palackého - zahájení, komise (staženo) 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora.  
Na základě požadavku odboru dopravy a územního rozvoje byl uvedený bod stažen 
z projednávání s tím, že dojde ke změně druhu zadávacího řízení.  
Na RMO bylo dohodnuto, že uvedenou veřejnou zakázku bude administrovat odbor investic, 
nikoliv externí firma. 
 
 
Bod programu: 3.3. 
Veřejná zakázka č. 19027 - Kosmonautů 12, 14, 16, 18, 20 Olomouc - rekonstrukce 
elektroinstalací bytového domu - zahájení, komise 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Pelikán uvedl bod za nepřítomného Majora. Doporučil, s odkazem na dobré zkušenosti  SNO 
s uvedeným externím administrátorem, předložený materiál schválit.  
Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

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

 

4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána 

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/i. 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 4. 
Albertova - vnitroblok  
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora.  
Drešr okomentoval variantní návrh rozsahu předmětu zadání projektové přípravy. Konzultanti 
v rámci rozpravy zodpověděli dotazy členů rady města.  
Rada města se přiklonila k upravené variantě A) - tzn. k  zadání projektové přípravy v celém 
věcném rozsahu investičního záměru. Předpokládaná cena za zpracování DUR, DSP a DPS 
v celém rozsahu činí 780 tis. Kč vč. DPH (480 tis. Kč zařadit do nekrytých požadavků) s tím, 
že realizace může být dle finančních možností etapovitá. 
Úprava var. A) byla následně promítnuta do části 2 a 3 předloženého návrhu usnesení a 
schválena. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zahájení projektové přípravy v souladu s upravenou variantou A 

 

3. souhlasí 
v případě schválení postupu projektové přípravy dle varianty „A“ se zařazením částky         
480 000,- Kč na DUR, DSP a DPS do nekrytých požadavků 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 5. 
Chválkovická – vedení cyklistické stezky 
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez diskuse a úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
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Bod programu: 6. 
Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy, Smlouva o kácení a náhradní 
výsadbě dřevin  
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora.  
V rámci rozpravy bylo konzultanty na dotaz ohledně stanoviska odboru městské zeleně a 
odpadového hospodářství k předloženému návrhu sděleno, že se odbor se vyjádřil 
souhlasně. Hekela požádal, aby tato stanoviska byla uváděna v důvodových zprávách. 
Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru investic SMOl zajistit uzavření “ Smlouvy o kácení a náhradní výsadbě dřevin“         
se společností Billa Reality s.r.o. 

T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 7. 
ZŠ Sv. Kopeček - odborné učebny 
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Konečný se vyjádřil k současnému havarijnímu stavu objektu, kdy jeho poměrně velkou část 
není možné využívat z důvodu nevyhovujícího stavu stropních konstrukcí, v této souvislosti 
poukázal i na problémy se zajištěním vzdělávacího programu dětí. Konstatoval, že stav 
objektu je potřeba urychleně řešit. 
Drešr se vyjádřil k variantnímu návrhu řešení uvedenému v bodu 3 důvodové zprávy. 
Holoušová doplnila, že se budou snažit využít i případné dotace na učebny, výzva umožňuje 
dokončení jejich realizace do 30. 9. 2021. 
Členové rady se v rámci rozpravy přikláněli ke kompletnímu řešení této problematiky, tzn. 
zpracování projektové dokumentace výměny a opravy stropní konstrukce včetně zřízení 
odborných učeben. Z rozpravy k přiměřenosti nabídkové ceny projektové dokumentace 
ve variantě 3a) vyplynul ÚKOL pro odbor investic - doložit pro srovnání další dodatečnou 
nabídkovou cenu za zpracování PD. 
Závěr: RMO souhlasila s var. 3a), tato varianta byla doplněna do části 2 návrhu usnesení. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle bodu 3 a) 
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3. ukládá 
odboru investic provést okamžitě rozpočtovou změnu na akci ZŠ Dvorského ve výši            
dle zvolené varianty 

T: 25. 3. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 8. 
ZŠ Mozartova - hřiště – dodatek smlouvy o nadačním příspěvku 
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora.  
Konzultanty byly zodpovězeny dotazy členů rady města, materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt ZŠ Mozartova 
Olomouc – hřiště 

 

3. pověřuje 
primátora SMOl Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí 
nadačního příspěvku na projekt ZŠ Mozartova Olomouc - hřiště 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 9. 
Oprava olomoucké radnice – souhrnné informace 
Konzultanti: Drešr, Mankovecký – odbor investic 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora s tím, že se jedná o souhrnný materiál, který si 
rada vyžádala. Konzultanti v rámci rozpravy reagovali na dotazy, materiál byl schválen bez 
úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 10. 
ČOV - sušárna kalů  
Konzultanti: Drešr – vedoucí odboru investic; Bogoč – vedoucí odboru strategie a řízení 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora s tím, že se jedná o vstupní informaci.  
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Bogoč doplnil, že jsou prověřovány dotační tituly, termín zpracování projektové dokumentace 
je 30. 4. 2019, otázka financování zůstává otevřená.   
Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 11. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Zelenka – ředitel SNO, a.s. 
Pelikán provedl materiálem po bodech. RMO ve všech případech souhlasila s doporučením 
bytové komise. 
Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 se XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a) 

d) Černá cesta 7, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2b) 

e) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2c) 

f) Náves Svobody 41, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s RC Heřmánek, z.s. dle důvodové 
zprávy bod 8) 

 

3. nevyhovuje 
žádosti XXXXX o pokračování nájmu bytu č. 7, Jiráskova 10C, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 3) 

  

žádosti XXXXX o přidělení bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy na byt č. 8, Topolová 6, 
Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 5) 

 

4. revokuje 
rozhodnutí RMO ze dne 28.1.2019 o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Rumunská 
11, Olomouc, XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 4) 
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5. schvaluje 
neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX Rumunská 11, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 4) 

  

výpověď z nájmu: 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 6) 

  

prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

ČR – Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Synkova 4, Olomouc – na 2 roky 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – bezbariérový byt – na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 7) 

 

6. vyhovuje 
žádosti XXXXX a XXXXX o ponechání stávající sazby nájemného 83,99 Kč/m2/měsíc u bytů 
č. 1 a č.3, Horní náměstí 20, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 9) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 12. 
Rozpočtové změny roku 2019 
Konzultantka: Hélová – ekonomický odbor 
Kolářová uvedla bod. 
Konzultantka v rámci rozpravy reagovala na dotazy. Důvodová zpráva byla projednána beze 
změn. Ze soupisu nekrytých požadavků byla vykryta částka 50 tis. Kč (finanční prostředky na 
zpracování historické analýzy pro veřejnou zeleň a odbornou diskusi). 
Materiál po vykrytí částky 50 tis. Kč byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2019 dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2019 
dle upravené důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
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Bod programu: 13. 
Projekty rozvoje tramvajové dopravy II. 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení; Drešr – vedoucí odboru investic 
Primátor uvedl bod s tím, že důvodová zpráva obsahuje informace ke dvěma projektům - 
„Tramvajová trať Nové sady – Povel III. etapa“ a „Nová vozovna DPMO“. 
Primátor otevřel rozpravu v rámci níž konzultanti reagovali na dotazy k oběma projektům.     
U projektu „Nová vozovna DPMO“ rada města souhlasila s postupem dle var. 1 – pořízení 
vyhledávací studie s tím, že bude prověřena lokalita Globus, Kasárna Neředín a ČD jjh. 
U projektu „Tramvajová trať Nové sady – Povel III. etapa“ konzultanti poukazovali zejména 
na možná rizika projektu. Uvedli, že z hlediska dotací je projekt zařazen mezi projekty,          
u nichž se bude žádost o dotaci připravovat k podání v novém plánovacím období. 
Primátor závěrem konstatoval, že za 3 měsíce bude předložena další zpráva o postupu 
přípravy projektů. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení ve spolupráci s vedoucím odboru investic, vedoucím 
odboru dotačních projektů a výkonným ředitelem Dopravního podniku města Olomouce, a.s., 
pravidelně ke konci kalendářního čtvrtletí informovat Radu města Olomouce o postupu 
přípravy a realizace projektů rozvoje tramvajové dopravy dle důvodové zprávy 

T: čtvrtletně 
O: vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru investic, vedoucí odboru 

dotačních projektů, ředitel Dopravního podniku města Olomouce, a.s. 
 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení pořídit vyhledávací studii dle bodu 3. závěru důvodové zprávy 

T: 15. 7. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 14. 
Lávka Václavkova – podnět občanů podle zákona o obcích 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení 
Primátor uvedl bod v intencích důvodové zprávy s tím, že je předložen návrh na pokračování 
vyjednávání se SŽDC ve věci vybudování nového bezpečného křížení v dané lokalitě a to 
v co nejkratším možném termínu. 
Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
odpovědět žadatelům dle přílohy důvodové zprávy 

T: 25. 3. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

3. ukládá 
jednat se zástupci SŽDC ve věci vytvoření nového bezpečného křížení 

T: 8. 4. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 15. 
Energetická politika statutárního města Olomouce 
Konzultanti. Drešr – vedoucí odboru investic; Luczka – odbor strategie a řízení 
Primátor uvedl bod.  
Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení projednat návrh Energetické politiky statutárního města 
Olomouce v Komisi hospodářského rozvoje a dále s řediteli příspěvkových organizací             
a s řediteli akciových společností, v nichž má město 100% majetkový podíl 

T: 25. 3. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 16. 
Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021–2027 (staženo) 
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení; Martinec, Kladivo – odbor dotačních 
projektů 
Primátor okomentoval materiál rozdaný na stůl, poukázal na připomínky odboru dotačních 
projektů uvedených na str. 3 materiálu a na jejich vypořádání odborem strategie a řízení.  
Rozvinula se diskuse na téma vymezení kompetencí obou odborů. 
Závěr z diskuse: 

- materiál byl stažen z projednání s tím, že se uskuteční schůzka primátora a Pelikána 
na téma vymezení kompetencí odboru strategie a řízení a odboru dotačních projektů 
při tvorbě citované strategie; materiál bude znovu předložen do RMO 25. 3. 2019 
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Bod programu: 17. 
Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 48 (Potenciál III), č. 49 (Inovace 
- Inovační projekt III), č. 52 (Aplikace II), č. 54 (Předcházení vzniku odpadů II) a změna 
výzvy č. 20 (Telematika)  
Konzultanti: Martinec, Kladivo, Lakomý – odbor dotačních projektů 
Pelikán okomentoval materiál.  
Martinec doplnil, že města Olomouce se týká výzva č. 54 – Předcházení vzniku odpadů II. 
(projekt odpadové centrum Chválkovice). 
K uvedenému bodu byla vedena rozprava, v níž konzultanti zodpověděli dotazy členů rady 
města. 
Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výzvu č. 48 Potenciál III 

 

3. schvaluje 
výzvu č. 49 Inovace - Inovační projekt III 

 

4. schvaluje 
výzvu č. 52 Aplikace II 

 

5. schvaluje 
výzvu č. 54 Předcházení vzniku odpadů II 

 

6. schvaluje 
změnu výzvy č. 20 Telematika 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 18. 
Hřbitovy města Olomouce - souhlas s využitím dlažebních kostek a s čerpáním 
investičního fondu organizace 
Konzultanti: Svozil – odbor strategie a řízení; Horáček – ředitel HMO 
Pelikán okomentoval materiál. Rada města souhlasila s využitím dlažebních kostek a 
s čerpáním investičního fondu dle předloženého návrhu s tím, že požaduje, aby po ukončení 
citovaných akcí byla předložena informace o výběru dodavatelů u jednotlivých akcí. 
Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s využitím žulových kostek 19 x 19 z rekonstrukce tř. 1. máje, uskladněných v areálu 
neředínského hřbitova, v rozsahu 350 m2 

 

3. souhlasí 
s čerpáním investičního fondu na zakoupení traktorové sekačky, úhradu projektové 
dokumentace a realizaci rekonstrukce hřbitovní cesty v areálu neředínského hřbitova a 
úhradu projektové dokumentace a realizace výstavby skladu na nářadí na hřbitově na Nové 
Ulici 

 

4. souhlasí 
se změnami v odpisovém plánu organizace Hřbitovy města Olomouce, vyvolanými výše 
uvedenými investicemi 

 

5. souhlasí 
s následnými rozpočtovými změnami, kdy budou finanční prostředky převedeny z provozních 
výdajů na krytí jednotlivých investičních akcí 

 

6. ukládá 
odboru ekonomickému provést rozpočtové změny dle důvodové zprávy 

T: 25. 3. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

7. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat               
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 

T: 25. 3. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
Bod programu: 19. 
Hřbitovy města Olomouce - úprava věcně usměrňované ceny za nájem pozemků pro 
hrobová místa a stanovení výše ceny za hřbitovní služby (staženo) 
Konzultanti: Svozil – odbor strategie a řízení; Horáček – ředitel HMO 
Pelikán okomentoval materiál. V rámci rozpravy byl diskutován návrh variantního vývoje cen 
nájemného pro rok 2019 dle důvodové zprávy. 
Závěr z projednání: 

- vzhledem k tomu, že uvedený materiál bude mít dopad do rozpočtu, bylo dohodnuto, 
že citovaný bod bude stažen z projednávání s tím, že předkladatel předloží 
Finančnímu výboru k projednání tři varianty úpravy ceny a následně bude do RMO 
předložen materiál s doporučením tohoto výboru. RMO současně požaduje doložit 
porovnání celkového nájmu za pronájem hrobových míst s jinými městy.  
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Bod programu: 20. 
Moravské divadlo Olomouc - posílení investičního fondu z fondu rezervního a jeho 
čerpání 
Konzultant: Svozil – odbor strategie a řízení 
Hekela uvedl bod, předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez diskuse       
a úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního dle důvodové 
zprávy 

 

3. souhlasí 
s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat               
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

T: 25. 3. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 21. 
Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru 
Konzultant: Svozil – odbor strategie a řízení 
Hekela uvedl bod, předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez diskuse        
a úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím daru dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

T: 25. 3. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
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Bod programu: 22. 
Podnájem 3 elektromobilů pro MPO 
Primátor uvedl bod, předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření podnájemních smluv na 3 elektromobily dle příloh důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 23. 
Povolení výjimky - pěší zóna 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora s tím, že doporučuje akceptovat v plném 
rozsahu návrhy odboru dopravy a územního rozvoje. Předložený materiál byl schválen bez 
úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 24. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Primátor okomentoval materiál za nepřítomného Majora a doporučil jej schválit 
v předloženém znění. Radou akceptováno bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Jungmannova dle bodu 1. důvodové zprávy 
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Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 25. 
Označení vlastníka 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora. Materiál byl upraven dle návrhu odboru 
dopravy a územního rozvoje. Schváleno jednohlasně.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 26. 
Předzahrádky 
Konzultanti: Černý, Nezhyba – odbor dopravy a územního rozvoje 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora. Konzultanti reagovali na dotazy členů rady.  
Nezhyba konstatoval, že doporučuje stažení souhlasu pro umístění předzahrádky CITY 
CAFÉ a svou žádost zdůvodnil. Radou akceptováno bez výhrad. 
Členové rady se dotazovali na poplatky za využívání veřejných ploch předzahrádek, bylo 
konstatováno, že problematiku řeší oddělení místních poplatků; sazby jsou nastaveny 
v závislosti na lokalitě. 
Z diskuse vyplynul úkol: oslovit všechny KMČ v rámci přípravy projednávání předzahrádek 
na rok 2020; odpovídá: Hekela 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  M.D. original 1869      
v ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele fu DOMES ORIGINÁL s.r.o.,  
Zahradní 13, Samotišky 379, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 4. do 31.9.  2019. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  ZDRAVÁ PECKA       
v ulici  Legionářská 11, Olomouc, v rozsahu 27 m2  pro žadatele fu Zdravá pecka s.r.o., 
Kmochova 210/11, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.5. do 15.9.  2019. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAFE JAK LUSK       
v ulici tř.Svobody 4, Olomouc, v rozsahu 3,25 m2 pro žadatele XXXXX, na dobu od 1.4. do 
31.10.  2019. 
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4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POTREFENÁ HUSA 
v ul. Ztracená ( Michalská 2 ), Olomouc, v rozsahu 56,3 m2 pro žadatele XXXXX, na dobu od 
1.4. do 31.10. 2019. 

 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TABULOVÝ VRCH      
v ulici Stupkova 12, Olomouc, v rozsahu 99m2 pro žadatele fu JALTA spol. s r.o., Stupkova 
12, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2019. 

 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení SPORT BAR v ulici 
Hraniční 592/37, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatele XXXXX, na dobu od 16.4. do 
15.10.  2019. 

 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  VINÁRNA U DÓMU   
v ulici Komenského 3, Olomouc, v rozsahu 6 m2  pro žadatele   XXXXX, na dobu od 1.4. do 
30.9. 2019. 

 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ISTANBUL KEBAB      
v ulici Denisova 1, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele fu RESTAMBUL R.H. s.r.o., 
Denisova 312/9, na dobu od 1.4. do 31.10.  2019. 

 

 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ISTANBUL KEBAB     
v ulici Komenského 5, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele fu RESTAMBUL R.H. s.r.o., 
Denisova 312/9, na dobu od 1.4. do 31.10.  2019. 

 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  SPORTBAR  SIGMA 
v ulici Lazecká  53 a 55, Olomouc, v rozsahu 4,2 + 4,2m2 ( zbytek je situován na zeleném 
pásu – povoluje OŽP ) pro žadatele XXXXX, na dobu od 15.4. do 30.9. 2019. 

 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PIVNICE QUEEN       
v ulici I.P.Pavlova 63a , Olomouc, v rozsahu 45,6 m2 pro žadatele   fu Restaurant LAPIN 
s.r.o., I.P.Pavlova 63a, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 16.4. do 15.10. 2019. 

 

12. 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.  2019. 

 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VAGON CLUB v ulici 
Tylova 5, Olomouc, v rozsahu 9 m2 pro žadatele XXXXX, na dobu od 1.4. do 31.10.  2019. 
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14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ŠPAGETÁRNA v ul. 
1.máje 4, 779 00 Olomouc, v rozsahu 2,4 m2 pro žadatele fu ŠPAGETÁRNA s.r.o., 1.máje 4, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA    
v ulici Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 27,90 m2 pro žadatelku  XXXXX,  na dobu  od 
6.4. do 5.10. 2019. 

 

16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BUGR BURGR v ul. 
1.máje 4, 779 00 Olomouc, v rozsahu 2,4 m2 pro žadatele XXXXX, na dobu od 1.4. do 
31.10. 2019. 

 

17. 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. 2019. 

 

18. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ-BAR 
APOLONIA v ulici  Tovární 42a, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 pro žadatele fu LEONINO CZ 
s.r.o. , Trnkova 32,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 16.4. do 15.10. 2019. 

 

19. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení NEVINNÝ BAR v ulici 
Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 28m2  pro žadatele XXXXX, na dobu od 1.4. do 30.9.  
2019. 

 

20. 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  XXXXX,  na dobu  od 1.4. do 
31.10.  2019. 

 

21. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ROCKSTAR CAFÉ 
BAR v ulici Lafayettově 10, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele XXXXX, na dobu  od 
1.4. do 31.10.  2019. 

 

22. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR BERNARD         
v ulici Horní náměstí 13/18, Olomouc, v rozsahu 14,28 m2  pro žadatele   fu Pivní bar 
Morava s.r.o., Horní náměstí 12/19,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

23. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFFÉ TRIESTE       
v ulici Dolní náměstí 18 , Olomouc, v rozsahu 13,94 m2 + 5,52 m2  a Dolní náměstí 17           
v rozsahu 5,95m2 + 4m2  pro žadatele  XXXXX,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2019. 
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24. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB          
v ulici Dlouhá 54A , Olomouc, v rozsahu 6,4 m2  pro žadatele XXXXX,  na dobu  od 1.4. do 
31.10. 2019. 

 

25. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Café Mahler             
na Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 93,75 m2 pro žadatele fu BARMI, spol.s r.o., 
Hněvotínská 10, 779 00 Olomouc, na dobu  od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

26. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CABARET CAFÉ 
BAR v ulici  Riegrova 26, Olomouc, v rozsahu 22,50 m2 pro žadatelku XXXXX, na dobu  od 
4.5. do 27.10.  2019. 

 

27. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFE JAN  v ulici 
Havlíčkova 11 , Olomouc, v rozsahu 12,76 m2  pro žadatelku XXXXX,  na dobu  od 1.4. do 
31.10. 2019. 

 

28. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CLUB U MĚ v ulici 
Dolní náměstí 23, Olomouc, v rozsahu   20 m2 pro žadatelku  XXXXX,  na dobu od 1.4. do 
30.6.  2019. 

 

29. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HOSPODA                
U PAČESA v ul. Dalimilova 65, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele XXXXX, na dobu od 
15.4. do 30.9.2019 . 

 

30. 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 XXXXX,  na 
dobu  od 1.5. do 15.9. 2019. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 27. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje 
Konzultanti: Černý, Dokoupilová – odbor dopravy a územního rozvoje 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora. 
Dokoupilová okomentovala důvodovou zprávu a uvedla, že dodatek ke smlouvě o úhradě 
kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje je předkládán 
v návaznosti na uzávěrku Toveře. Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 

T: 15. 4. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 28. 
Smlouva o náhradní výsadbě FN Olomouc 
Konzultantky: Štěpánková, Matzenauerová – odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství 
Hekela okomentoval důvodovou zprávu. Konzultantky reagovaly na dotazy členů rady. 
Předložený materiál byl schválen bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o náhradní výsadbě dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
podpisem smlouvy náměstka primátora Mgr. Hekelu 

T: 25. 3. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

4. pověřuje 
odbor investic provedením kácení 6 ks stromů na pozemcích par.č. 631/1 a 132/95,           
k.ú. Nová Ulice v ulici Hněvotínská v místě stavby vjezdu 

T: 9. 12. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni  
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu: 29. 
ZŠ a MŠ Svatoplukova - Smlouva o výpůjčce 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez 
diskuse. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smluv o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Svatoplukova 11 dle příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace - školy 

T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 30. 
Vyhlášení konkurzních řízení 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný uvedl bod s tím, že budou vyhlášeny konkurzy na místa ředitelů ZŠ a MŠ, kteří 
v letošním roce ukončí pracovní poměr. Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
vzdání se pracovního místa ředitele Fakultní základní školy Komenium a Mateřské školy 
Olomouc, 8. května 29 a ředitelky Mateřské školy Olomouc, Mozartova 6 dle důvodové 
zprávy 

 

3. souhlasí 
s požadavky pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Fakultní 
základní školy Komenium a Mateřské školy Olomouc, 8. května 29 a pracovního místa 
ředitele/ředitelky Mateřské školy Olomouc, Mozartova 6 dle přílohy důvodové zprávy 

 

4. jmenuje 
konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů/ředitelek 
uvedených škol dle důvodové zprávy 

 

5. pověřuje 
vedoucí odboru školství funkcí tajemníka obou konkurzních komisí 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
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Bod programu: 31. 
Periodické hodnocení práce ředitelů škol 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný okomentoval materiál s tím, že součástí je i metodika a pravidla pro periodické 
hodnocení práce ředitelů ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je SMOl. V rozpravě konzultantka 
reagovala na dotazy členů rady. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
seznam ředitelů/ředitelek pro hodnocení v roce 2019 

 

3. souhlasí 
s výjimkou ve složení hodnotící komise dle důvodové zprávy 

 

4. jmenuje 
hodnotící komisi dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 32. 
Fond pomoci olomouckým dětem - poskytnutí příspěvků 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez 
diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí podpory z Fondu pomoci Olomouckým dětem dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 

T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
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Bod programu: 33. 
Smlouva o bezúplatném převodu majetku požární ochrany  
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora. Předložený materiál včetně návrh na usnesení 
byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
převzetí majetku dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
podpisem smlouvy o bezúplatném převodu dle přílohy důvodové zprávy 

T: 25. 3. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 34. 
Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Majora. Konzultant krátce okomentoval danou 
problematiku. Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařazení částky 1,4 mil. Kč do soupisu nekrytých požadavků a její vykrytí dle návrhu 
důvodové zprávy 

 

3. doporučuje 
ZMO schválit finanční dar dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
Bod programu: 35. 
Požární ochrana  
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Primátor krátce okomentoval důvodovou zprávu za nepřítomného Majora. Předložený 
materiál byl schválen bez diskuse. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2018 

 

2. schvaluje 
prioritní úkoly na úseku požární ochrany na rok 2019 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 2019 

T: leden 2020 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

4. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací města za rok 2019 

T: březen 2020 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
 
 
Bod programu: 36. 
Zadání pro tvorbu Strategie pro chytrou Olomouc 
Pelikán okomentoval materiál. Na místě byl do Projektového týmu pro tvorbu strategie 
doplněn člen rady RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. Takto upravený materiál byl jednohlasně 
schválen.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Zadání pro tvorbu Strategie pro chytrou Olomouc dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. jmenuje 
Mgr. Matouše Pelikána gestorem Strategie pro chytrou Olomouc 

 

4. ukládá 
gestorovi strategie pokračovat v přípravě dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy             
a předložit RMO prostřednictvím OSTR strategii ke schválení na zasedání 25.11.2019 

T: 25. 11. 2019 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
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Bod programu: 37. 
Smlouvy na obrazy k vybavení reprezentačních prostor 
Pelikán uved bod za nepřítomného tajemníka. Předložený materiál včetně návrhu na 
usnesení byl schválen bez diskuse.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dohodu o udělení souhlasu  MUO  k pořízení jednorázové reprodukce díla  Švabinský Max: 
Prezident T. G. Masaryk 

 

3. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy se Studiem Trinity s. r. o. na faksimile grafiky: Švabinský Max: 
Prezident T.G.Masaryk 

 

4. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s MUO na obraz: Dvorský Bohumír: 
Jarní krajina s vysokým nebem 

 
Usnesení bylo schváleno:  10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 
 
Bod programu: 38. 
Změny v komisích 
Konzultant: Horňáková – odbor kultury 
Hekela okomentoval materiál. Horňáková na místě doplnila důvodovou zprávu o návrh          
3 členů do komise životního prostředí. V tomto duchu bylo upraveno usnesení.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
na vlastní žádost pana Jiřího Langa z KMČ 20 Povel 

 

3. jmenuje 
členy KMČ 23 Slavonín pana Jiřího Langa a paní Helenu Macháčkovou 

 

4. jmenuje 
členem komise pro prevenci kriminality a bezpečnost pana doc. Mgr. Kamila Kopeckého, 
Ph.D. 

 

5. jmenuje 
členy komise životního prostředí dle upravené důvodové zprávy, bod 2 b) 
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Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 
 
Bod programu: 39. 
Prorodinná politika SMOl - akční plány 
Konzultanti: Majer, Prachniarová, Fritscherová, Pokusová – odbor sociálních věcí 
Kolářová okomentovala materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Akční plán prorodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2019, dle přílohy             
č. 1 důvodové zprávy 

 

3. bere na vědomí 
zprávu o naplňování Akčního plánu rodinné politiky statutárního města Olomouce za rok 
2018, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 
 
Bod programu: 40. 
Prevence kriminality – vyhodnocení  roku 2018, darovací smlouvy (staženo) 
Materiál bude opětovně předložen na jednání RMO 25. 3. 2019, po schválení v sociální 
komisi. 
 
 
Bod programu: 41. 
Bytové záležitosti DPS 
Konzultanti: Majer, Pokusová – odbor sociálních věcí 
Kolářová okomentovala materiál s tím, že byl odsouhlasen sociální komisi. Schváleno bez 
úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

3. schvaluje 
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení paní XXXXX, paní 
XXXXX, paní XXXXX, dle předložené důvodové zprávy 
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4. neschvaluje 
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení paní XXXXX, paní 
XXXXX, dle předložené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 
 
Bod programu: 42. 
Provedení mimořádné veřejnosprávní kontroly 
Konzultantka: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly 
Primátor okomentoval materiál s tím, že bude provedena mimořádná kontrola u žadatele 
víceleté dotace. Radou schváleno bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. ukládá 
provést mimořádnou veřejnosprávní kontrolu dle důvodové zprávy. 

T: 15. 4. 2019 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41 
 
 
Bod programu: 43. 
Kontrola hospodaření u ZŠ Olomouc, Heyrovského 33, rok 2017 
Konzultantka: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly 
Primátor uvedl bod s tím, že kontrola zjistila dílčí nedostatky u daného subjektu. 
Konzultantka reagovala, že ředitel školy již přijal nápravná opatření. Předložený materiál 
včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42 
 
 
Bod programu: 44. 
Zoologická zahrada Olomouc - převod z rezervního fondu do fondu investičního a jeho 
čerpání na nákup elektrovozidel 
Konzultant: Habáň – ředitel ZOO Olomouc 
Záleská okomentovala materiál. Konzultant reagoval na dotazy členů rady. Materiál byl 
schválen bez úprav. 
Mimo projednávaný materiál Habáň informoval o aktuální situaci po vichřici v ZOO Olomouc. 
Uvedl, že vznikly značné škody na majetku, které jsou v současné době řešeny pojišťovnou. 
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Dále konstatoval, že v pondělí 11. 3. 2019 a pravděpodobně i v úterý 12. 3. 2019 bude ZOO 
z bezpečnostních důvodu pro návštěvníky uzavřena.  
 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 

 

4. bere na vědomí 
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na alternativní způsob dopravy z Ministerstva 
životního prostředí pro příspěvkovou organizaci 

 

5. ukládá 
řediteli příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc vypsat veřejnou zakázku        
na nákup elektrovozidel dle důvodové zprávy 

T: 8. 4. 2019 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kopeček 
 

6. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat               
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 

T: 25. 3. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 43 
 
 
Bod programu: 45. 
Organizační záležitosti 
Pelikán uvedl bod za nepřítomného tajemníka. Členové rady respektovali rozhodnutí 
výběrové komise a do pozice vedoucího odboru cestovního ruchu a sportu byla jmenována 
Mgr. Karin Vykydalová. Schváleno jednohlasně. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru cestovního ruchu a sportu 
Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 

 

2. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru cestovního ruchu a sportu Magistrátu města Olomouce         
Mgr. Karin Vykydalovou s účinností od 12. 3. 2019 
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 44 
 
 
Bod programu: 45.1. 
Organizační záležitosti (staženo) 
Materiál bude předložen na jednání RMO 25. 3. 2019 s tím, že vybraný uchazeč se osobně 
dostaví a představí koncepci odboru kultury. 
 
 
Bod programu: 45.2. 
Organizační záležitosti 
Primátor uvedl bod za nepřítomného tajemníka. Předložený materiál včetně návrhu usnesení 
byl schválen bez diskuse a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
doplnění členů výběrové komise dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 45 
 
 
Bod programu: 46. 
Smlouva o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu vojenských hudeb  
Konzultantka: Plachá – odbor kancelář primátora 
Primátor uvedl bod. Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora statutárního města Olomouce, podpisem smlouvy     
o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu vojenských hudeb 2019 

T: 25. 3. 2019 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 46 
 
 
Bod programu: 47. 
Investice do lesní infrastruktury 
Konzultant: Janásek – ředitel společnosti Lesy města Olomouce, a.s. 
Primátor okomentoval materiál. Janásek reagoval na dotazy členů rady. Schváleno bez 
úprav. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh ředitele společnosti na další postup 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 47 
 
 
Bod programu: 48. 
Různé 
 
Pelikán 
- informoval, že dne 21. 3. 2019 proběhne jednání ohledně kanálu Dunaj – Labe – Odra, 
radní Feranec byl pověřen zastupováním SMOl v dané problematice, průběžně bude 
informovat členy rady o situaci a vývoji; 
 
 
Setkání členů rady s předsedou KMČ 
Na setkání byla přizvána předsedkyně KMČ 27 – Týneček, Mgr. Vlasta Kauerová, která 
okomentovala hlavní problémy  dané městské části: 
 
1. Přechod pro chodce přes hlavní komunikační tah Olomouc – Šternberk – Opava  
(silnice I/46) 
úkol: prověřit možnost financování přechodu pro chodce prostřednictvím SFDI 
odpovídá: Ing. Drešr – odbor investic, Ing. Sítek – odbor dotačních projektů 
2. Přestavba točny MHD, včetně úpravy čekárny; 
3. MŠ, TJ Sokol a ZŠ Gorkého, nutná oprava kotle, jedná se o jedinou budovu ve vlastnictví 
SMOl v městské části Týneček; Konečný přislíbil pomoc; 
4. Neexistence obchodu v městské části, bude řešeno pojízdnou prodejnou, zajistí 
předsedkyně KMČ; 
5. Parkování v ulici Chaloupky; 
6. Možnost omezení rychlosti v ulici B. Martinů (směr Hlušovice). 
 
Na dotaz primátora, jak KMČ využije finanční prostředky určené na estetizaci, reagovala 
předsedkyně, že nákupem herních prvků na dětské hřiště. 
 
 
Na závěr Kauerová poděkovala členům rady za spolupráci. 
 
Jednání rady bylo ukončeno primátorem v 17:15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.     Mgr. Matouš Pelikán v.r. 
primátor města Olomouce      náměstek primátora 


