
ZÁPIS 
 

z 16. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 4. 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 (nepřítomen 9:00 – 9:45 hod.) 
náměstci primátora Major (nepřítomen: 14:50 - 15:20 hod.), Konečný 

Kolářová, Pelikán, Záleská, Hekela 
neuvolnění členové rady města 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

Feranec (přítomen do 16:00 hod.), Tichý, Šnevajs, 
Holpuch 
Večeř   
Plachá  

tiskové oddělení 
zapisovatelky 

Folta, Konečný 
Sedláková, 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 Zpráva o stavu Michalských schodů a o stavu fontány v prostoru přednádraží 
- 3  
3 4 Správa areálu letního kina 
4 5 Bytové záležitosti 
5 5.1 Výpověď nájmu 
6 6 Rozpočtové změny roku 2019 
7 7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
8 8 V Hlinkách - malá parkoviště - podání žaloby 
9 9 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK 
10 10 Povolení výjimky - pěší zóna 
11 11 Předzahrádky 
12 12 Předzahrádky - zeleň 
13 13 Petice - předzahrádka U Kovárny 
- 14  
14 15 Umístění magistrátu 
15 16 Monitoring památky UNESCO 
16 17 Petice za záchranu zimního stadionu a ledního hokeje v Olomouci 
17        18 Protipovodňová opatření II.B etapa – Smlouva o poskytnutí dotace na 

poplatek 
18 18.1 Individuální dotace na památky 
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19        19 Změny tří základních vnitřních předpisů schválených RMO v oblasti 
bezpečnosti informací 

20 20 Aktualizace strategického rámce MAP 
21 21 Dotace v sociální oblasti 
22 22 Revize pravidel DPS 
23 23 Bytové záležitosti DPS 
24 24 Projekt bezbariérová Olomouc v roce 2018 
25       25 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek 

statutárního města Olomouce a jeho příspěvkových organizací" 
26       25.1 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o sociálním fondu Magistrátu města 

Olomouce" 
27       25.2 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Organizačního řádu Magistrátu města 

Olomouce a Městské policie Olomouc" 
28 25.3 Organizační záležitosti -  Smlouvy o výpůjčce 
29 25.4 Organizační záležitosti 
30       26 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 

prostranstvích - KMČ č. 25 
31 27 Projekt World Heritage Journeys of Europe 
32        28 Veřejná zakázka 19069 - Zajištění marketingových služeb pro propagaci SMOl 

- extraliga volejbal ženy - přímé zadání 
33        29 Veřejná zakázka č. 19066 - Českobratrská - rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace - zahájení, komise 
34 30 Výjimka z nočního klidu pro Resort Krásná Morava 
35 31 Studijní cesta SHS ČMS 
- 32 Různé - Informace členů RMO 
 
 

 
o O o 

 
16. 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 
 
 
Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO 
Major – provedl materiálem po stranách. Projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 15. 4. 2019 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
část 4 bodu 31 usnesení RMO z 18. 9. 2018 týkající se PPO II.B - pevné stání 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
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Bod programu: 2. 
Zpráva o stavu Michalských schodů a o stavu fontány v prostoru přednádraží 
Konzultanti: Křížková, Otiepková, Brázdová – majetkoprávní odbor 
Pelikán uvedl bod. 
Křížková seznámila radní se záležitostí stavu Michalských schodů a problematikou kašny 
v prostoru přednádraží a reagovala na dotazy.  
Z důvodu nákladnosti opravy a provozu fontány a problémů s údržbou byl navržen nový bod 
usnesení – jednat s vedením Olomouckého kraje o společném postupu řešení rekonstrukce 
fontány. O: Pelikán 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru investic MMOl zajistit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
Michalských schodů a zahrnutí této akce do plánu investic. 

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
odboru dotačních projektů MMOl ve spolupráci s odborem strategie a řízení MMOl prověřit 
možnost čerpání dotací na rekonstrukci Michalských schodů. 

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí odboru dotačních projektů, vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
jednat s vedením Olomouckého kraje o společném postupu řešení rekonstrukce fontány v 
prostoru přednádraží 

T: 20. 5. 2019 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3 
Dar Vlastivědnému muzeu v Olomouci (staženo) 
Konzultanti: Křížková, Studeník, Otiepková – majetkoprávní odbor 
Bod byl stažen s tím, že bude projednána možnost zapůjčení předmětů např. církvi. 
 
 
Bod programu: 4. 
Správa areálu letního kina 
Konzultanti: Křížková, Studeník, Otiepková – majetkoprávní odbor 
Pelikán okomentoval navržený postup. Byla upravena příloha „Dodatek smlouvy“ v části 
zástupci statutárních orgánů na straně SNO, a.s. doplněním nově zvolených zástupců. 
Křížková reagovala na dotazy členů rady, mimo jiné uvedla, že o úpravě ceny za správu lze 
dále jednat při sestavování rozpočtu na příští rok. 
Usnesení: 



 4 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. svěřuje 
pozemek parc. č. 87/24 ostatní plocha o výměře 117 m2 se všemi součástmi a 
příslušenstvím, tj. zejména oplocením, část pozemku parc. č. 87/26 ostatní plocha o výměře 
9 440 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zahradní restaurací, promítací kabinou, 
objektem bývalého WC, oplocením, venkovním areálovým osvětlením, pódiem vč. jeho 
zastřešení, plátna a šaten se sociálním zařízením, hledištěm vč. sedaček, zábradlím, a 
pozemek parc. č. 644 ostatní plocha o výměře 102 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, 
tj. zejména pískovcovou zídkou s kovovou bránou a dlážděným vjezdem, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle  
důvodové zprávy a upravené přílohy 

 

2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a 
povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění dodatků č. 1 až č. 7 dle důvodové zprávy a 
upravené přílohy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 5. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Zelenka – SNO, a.s. 
Pelikán uvedl bod. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 
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Moravské divadlo Olomouc, Horní náměstí 20, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 

  

b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt: 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX Peškova 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, 8.května 36, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 
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XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc - DPS 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc - DPS 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc - DPS – na 3 měsíce 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc - DPS – na 3 měsíce 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt - na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 5.1. 
Výpověď nájmu 
Tajemník uvedl bod. 
Bylo upozorněno na nízký nájem u nemovitosti na takto lukrativním místě. Po rozpravě byl 
zadán úkol majetkoprávnímu odboru ve spolupráci se SNO, a.s. prověřit aktuálnost výše 
nájmů u městských nemovitostí. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
výpověď nájmu prostor o celkové výměře 259,25 m2 ve 2. NP budovy č.p. 367, objekt 
občanské vybavenosti, Horní náměstí č.o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 326 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním uzavřené s XXXXX dne 
24. 11. 2003 ve znění dodatků č. 1 a č. 2. 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 6. 
Rozpočtové změny roku 2019 
Konzultantka: Hélová – ekonomický odbor 
Kolářová – okomentovala materiál včetně dodatku a aktualizované tabulky nekrytých 
požadavků, které byly předloženy na stůl.  
Konzultantka reagovala na dotazy členů rady. V rámci nekrytých požadavků bylo navrženo, 
aby na zasedání ZMO byly schváleny k vykrytí  položky 3, 7, 8, a 16. Tato skutečnost byla 
zapracována v rámci nového bobu usnesení: „RMO doporučuje ZMO schválit vykrytí pol. 3, 
7, 8 a 16 dle tabulky nekrytých požadavků.“ 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 včetně dodatku č. 1 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2019 
dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit vykrytí pol. č. 3, 7, 8 a 16 z tabulky nekrytých požadavků 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 7. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Major uvedl bod. Materiál byl schválen bez rozpravy.  
 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 317/9 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, spočívající v právu zřízení a provozování 
vodovodního vedení a kabelového vedení veřejného osvětlení v rozsahu dle geometrických 
plánů, a dále v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky, a to v souvislosti se 
zřízením, udržováním, provozováním a odstraněním vodovodního vedení a kabelového 
vedení veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Olomouce za jednorázovou 
úhradu ve výši 18.406,- Kč na dobu existence vodovodního vedení  a kabelového vedení 
veřejného osvětlení, 

 

3. schvaluje 
zřízení služebností na pozemcích parc. č. 121/1, parc. č. 121/3 a parc. č.116/53, vše ostatní 
plocha, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, spočívajících v uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
předmětných pozemcích v rozsahu dle geometrického plánu a dále v právu vstupu a vjezdu 
na předmětné pozemky v souvislosti s vybudováním, provozováním, údržbou, opravou, 
úpravou a odstraněním podzemního komunikačního vedení, ve prospěch ČD - Telematika 
a.s., Nej.cz s.r.o. a UPC Česká republika, s.r.o. (jako oprávněných), a to na dobu neurčitou a 
bezúplatně. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 8. 
V Hlinkách - malá parkoviště - podání žaloby 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Major – uvedl bod. 
Konzultanti reagovali na dotazy, projednáno bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
podání žaloby na společnost Brics pozemní stavby Olomouc s.r.o. o zaplacení částky ve výši 
160.165,46 Kč statutárnímu městu Olomouci (pokuty za nevystavení bankovní záruky pro 
zajištění řádného plnění a bankovní záruky zajišťující řádné plnění záručních podmínek) dle 
důvodové zprávy, 

 

3. schvaluje 
podání žaloby na společnost Brics pozemní stavby Olomouc s.r.o. o povinnosti vystavit a 
předat statutárnímu městu Olomouci bankovní záruku zajišťující řádné plnění záručních 
podmínek ve výši 100.000,-Kč dle důvodové zprávy. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
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Bod programu: 9.  
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK 
Konzultanti: Černý, Dokoupilová – odbor dopravy a územního rozvoje  
Major uvedl bod. Konzultanti reagovali na dotazy členů rady. 
Materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK dle přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK 

T: 20. 5. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu:10. 
Povolení výjimky - pěší zóna 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major přednesl žádost a doporučil ji schválit dle návrhu odboru DÚR; akceptováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu:11. 
Předzahrádky 
Konzultanti: Černý, Nezhyba – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major uvedl bod a informoval o záležitosti předzahrádky Cukrárna AIDA, majitel již zahájil 
montáž, i když mu dosud nebylo povolení schváleno. 
Bylo navrženo samostatné hlasování o této žádosti. 
Schválení žádosti s umístěním předzahrádky Cukrárna AIDA – 0 hlasů pro, 7 hlasů proti, 3 
zdrželi se hlasování, 1 nepřítomen hlasování. Žádost nebyla schválena. 
Zbývající žádosti byly schváleny v souladu s důvodovou zprávou. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BISTRO ŽEHLÍRNA v 
ulici Masarykova 2, Olomouc, v rozsahu 12,45 m2 pro žadatelku  XXXXX,  na dobu od 1.5. 
do 31.10. 2019. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA 
DLOUHÉ v ulici Dlouhá 30 , Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatelku  XXXXX,  na dobu  od 
15.5. do 30.9.  2019. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Bar ALFA v ulici 
Dlouhá 32,   v rozsahu 18 m2  pro pro žadatele XXXXX,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2019. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu:12. 
Předzahrádky - zeleň 
Konzultanti: Matzenauerová, Štěpánková – odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství 
Hekela uvedl bod. 
Proběhla rozprava o jednotlivých žádostech. Bylo navrženo o jednotlivých žádostech 
hlasovat samostatně.  
Důvodová zpráva byla upravena u žádosti „Berry blue café“ – povoleno pouze pro letošní rok 
z důvodu plánované obnovy alejového stromořadí v uvedené vegetační ploše a dále u 
žádosti restauračního zařízení U Kovárny  28A, kde byla zapracována podmínka – 
s omezenou provozní dobou do 22:00 hodin, přičemž v případě opakovaného překročení 
délky provozní doby a přivolání MPO, vypoví RMO smlouvu o záboru. 
- hlasování o schválení žádosti „Berry Blue Café“, tř. Svobody 20 – 10 hlasů pro, 1 
nepřítomen hlasování 
- hlasování o neschválení žádosti „WIP hospůdky na Žižkově náměstí“ – 6 hlasů pro, 1 proti, 
3 zdrželi se, 1 nepřítomen hlasování. 
- hlasování o schválení žádosti „U Kovárny 28A“ – 7 hlasů pro, 3 zdrželi se, 1 nepřítomen 
hlasování. 
Návrh usnesení byl upraven v souladu s výsledky hlasování.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení „Berry Blue Café“ před 
domem tř. Svobody 639/20 v Olomouci, v rozsahu 17,8m2, na demontovatelném dřevěném 
pódiu, pro žadatele Berry Blue s.r.o., na dobu od 15.04. 2019 do 30.09. 2019 dle důvodové 
zprávy 
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3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U Kovárny 28A, v 
Olomouci, v rozsahu 72m2 pro žadatele XXXXX, na dobu od 01.05. 2019 do 30.9. 2019 s 
omezenou provozní dobou do 22:00 hod dle důvodové zprávy 

 

4. neschvaluje 
umístění předzahrádky restauračního zařízení W.I.P. hospůdky na Žižkově náměstí 

 

5. ukládá 
informovat žadatele 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 13. 
Petice - předzahrádka U Kovárny 
Konzultanti: Matzenauerová, Štěpánková – odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství 
Hekela uvedl bod. 
Matzenauerová konstatovala, že návrh odpovědi na petici bude upraven v souladu 
s rozhodnutím rady, která předzahrádku za určitých podmínek schválila. Součástí povolení 
bude tedy dohoda o způsobu provozování předzahrádky. Důvodová zpráva byla upravena 
v intencích rozhodnutí rady města o bodu 12 programu. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odpovědět petentům dle upravené důvodové zprávy 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 14 
Vyjadřování KMČ k předzahrádkám (staženo) 
Konzultant: Horňáková – odbor kultury 
Hekela uvedl bod. Uvedl nutnost pojmout problematiku komplexněji, žádosti by měly být 
administrovány jednotně, jedním odborem, jak pro předzahrádky na pozemních 
komunikacích, tak i na zeleni. Ke všem by měla být předkládána stanoviska KMČ, MPO a 
příslušných dotčených orgánů. 
Bod byl stažen z jednání s tím, že za účelem sjednocení a popsání procesu projednání 
žádostí o umístění předzahrádek bude sestavena pracovní skupina, ve které bude zástupce 
odboru dopravy a územního rozvoje, odboru kultury (odd. KMČ), odboru městské zeleně a 
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odpadového hospodářství a odboru kancelář tajemníka. Zpracovaný návrh řešení bude 
předložen Radě města Olomouce ke schválení.  
 
 
Bod programu: 15. 
Umístění magistrátu 
Konzultant: Křenková – útvar hlavního architekta 
Primátor okomentoval materiál, proběhla rozprava o části týkající se pozemků, zbývající část 
byla z jednání vypuštěna z důvodu dalšího prověření variant. Tajemník upozornil, že 
v souvislosti s přípravou novely zákona o Stavebních úřadech by mohlo dojít k poklesu počtu 
úředníků magistrátu cca o 130 pracovníků, což je třeba zohlednit. Tajemník dostal za úkol na 
RMO 20.5.2019 předložit materiál – informaci o disponibilních nemovitostech vhodných 
k umístění magistrátu. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu:16. 
Monitoring památky UNESCO 
Konzultanti: Křenková – útvar hlavního architekta; Růžičková – odd. úřad územního 
plánování 
Křenková okomentovala předložený materiál a upozornila na nutnost provést údržbu 
z důvodu poškození soch. Je nutné připravit restaurátorský záměr a výběrové řízení – úkol 
pro odbor investic a dále zajistit financování – předpoklad využití výzvy z ITI na památky 
(odbor dotačních projektů).  
Návrh usnesení byl doplněn o nový bod: RMO ukládá majetkoprávnímu odboru a odboru 
investic připravit a předložit RMO zadání opravy objektu Nejsvětější Trojice včetně zdrojů 
financování. (T: 6.5.2019) 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
ihned zaslat písemné vyjádření k RMZ za rok 2018 dle důvodové zprávy 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí útvaru hlavního architekta 
 

3. ukládá 
připravit a předložit RMO zadání opravy objektu Nejsvětější Trojice včetně zdrojů financování 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 zdrželi se, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
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Bod programu:17. 
Petice za záchranu zimního stadionu a ledního hokeje v Olomouci 
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení 
Primátor uved bod. Konzultant reagoval na dotazy členů rady. Na závěr primátor uvedl, že 
schůzka řídícího výboru a pracovní skupiny k problematice zimního stadionu proběhne                  
15. 5. 2019. Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
primátorovi města Mgr. Miroslavovi Žbánkovi, MPA, ihned odpovědět žadatelům dle přílohy 
č. 2 důvodové zprávy 

T: 6. 5. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 18. 
Protipovodňová opatření II.B etapa – Smlouva o poskytnutí dotace na poplatek 
Konzultanti: Bogoč, Žaláková – odbor strategie a řízení; Vrtalová, Štěpánek – odbor právní 
Primátor uvedl bod. Bogoč konstatoval, že materiál byl projednán ve finančním výboru, který 
jej doporučil schválit. Konzultanti právního odboru rovněž uvedli, že po právním posouzení 
materiálu, doporučují schválení. Členové rady akceptovali stanoviska finančního výboru a 
právního odboru; materiál byl schválen beze změn. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci 
stavební akce „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“ 

 

3. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit k projednání a schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 26.4.2019 návrh Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce „Morava, 
Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“ 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
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Bod programu: 18.1. 
Individuální dotace na památky 
Konzultant: Štěpánek – odbor právní 
Záleská okomentovala materiál. Šnevajs doplnil, že administraci žádostí bude zajišťovat 
odbor cestovního ruchu a sportu. Členové rady doporučili, aby v příštím roce měl dotační titul 
obdobný charakter jako u ostatních odborů, s jasně definovanými pravidly. Dále upozornili, 
že podmínky čerpání finančních prostředků musí být v souladu s pravidly pro poskytování 
dotací z rozpočtu SMOl (např. na vícepráce apod.). 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 dle důvodové zprávy a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 se zdrželi 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 19. 
Změny tří základních vnitřních předpisů schválených RMO v oblasti bezpečnosti 
informací 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Major uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez diskuse  
a připomínek. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí: Dodatku č. 2 VP (Bezpečností politika), Dodatku č. 1 VP (Informační řád) a Dodatku   
č. 1 VP (Politika ochrany osobních údajů) -  podle předložených návrhů 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
Bod programu: 20. 
Aktualizace strategického rámce MAP 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný okomentoval materiál. V rozpravě reagovala konzultantka na dotazy členů rady. 
Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se zařazením investičních záměrů do investičních priorit Strategického rámce MAP do roku 
2023 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit návrh na zařazení investičních záměrů do Strategického rámce MAP do roku 2023 
řídícímu výboru MAP ke schválení 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 21. 
Dotace v sociální oblasti 
Konzultanti: Majer, Doleček – odbor sociálních věcí 
Kolářová okomentovala materiál s tím, že u všech žádostí doporučuje akceptovat návrh 
sociální komise. Radou schváleno bez úprav v předloženém rozsahu. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, včetně příloh 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl, dle důvodové zprávy, včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí do 50 000 Kč 

 

3. souhlasí 
s poskytnutím dotací z rozpočtu SMOl, dle důvodové zprávy, včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 000 Kč 

 

4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 000 Kč 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly                     
pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc 

T: 20. 5. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod  21 
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Bod programu: 22. 
Revize pravidel DPS 
Konzultanti: Majer, Doleček – odbor sociálních věcí 
Kolářová uvedla bod s tím, že materiál je předkládán variantě dle návrhů bytové a sociální 
komise. Po diskusi se členové rady rozhodli akceptovat návrh sociální komise. Dále bylo 
doporučeno navýšit bodové hodnocení u místa bydliště žadatele z dosavadních 10 bodů na 
20 bodů.  
Konzultanti reagovali na dotazy ohledně aktuálního stavu žádostí a vysvětlili metodiku 
posouzení jednotlivých žadatelů. Na závěr bylo v materiálu doplněno, že pravidla nabývají 
účinnosti 16. 4. 2019. Takto upravený materiál byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
úpravu Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení v majetku statutárního města 
Olomouce, dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
upravit aplikaci pro hodnocení žádostí o BPS a BB v souladu se změnami Pravidel pro 
poskytování nájmu bytů zvláštního určení v majetku statutárního města Olomouce 

T: 20. 5. 2019 
O: vedoucí odboru informatiky a Smart City 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 se zdržel 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 23. 
Bytové záležitosti DPS 
Konzultanti: Majer, Doleček – odbor sociálních věcí 
Kolářová okomentovala jednotlivé žádosti s tím, že doporučuje radě města jejich schválení. 
Předložený materiál byl radou akceptován bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
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Bod programu: 24. 
Projekt bezbariérová Olomouc v roce 2018 
Konzultanti: Fišerová, Majer – odbor sociálních věcí 
Kolářová okomentovala materiál. Schváleno bez diskuse.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se změnami v pracovní skupině projektu Bezbariérová Olomouc, dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 25. 
Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek statutárního 
města Olomouce a jeho příspěvkových organizací" 
Konzultantka: Vačkářová – odbor investic 
Tajemník okomentoval materiál. Vačkářová reagovala na dotazy členů rady. Tajemníkovi 
bylo navrhnuto zaslat uvedený vnitřní předpis všem příspěvkovým organizacím (mimo škol) a 
akciovým společnostem prostřednictvím odboru strategie a řízení. 
Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce a jeho 
příspěvkových organizací" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2019 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 25.1. 
Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o sociálním fondu Magistrátu města 
Olomouce" 
Tajemník okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 5. 2019 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 25.2. 
Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Organizačního řádu Magistrátu města 
Olomouce a Městské policie Olomouc 
Tajemník uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez diskuse  
a připomínek.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 3 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2019 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 25.3. 
Organizační záležitosti -  Smlouvy o výpůjčce 
Tajemník okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv o výpůjčce dle příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy 

 

3. revokuje 
část 5. bodu č. 50 usnesení Rady města Olomouce ze dne 25.3.2019 

 

4. ukládá 
primátorovi a tajemníkovi vydat vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů, 
kterým bude zrušen VP 3/2017 

T: 3. 6. 2019 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
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Bod programu: 25.4. 
Organizační záležitosti 
Tajemník okomentoval materiál. Schváleno bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího útvaru hlavního architekta 
Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 

 

2. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit návrh dalšího postupu 

T: 20. 5. 2019 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 26. 
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
prostranstvích - KMČ č. 25 
Hekela uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
panu Mgr. Michalovi Krejčímu výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 ve znění 
OZV č. 4/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných 
prostranstvích na kulturní akci "Italské dny", která se koná dne 4.5.2019 od 11:00 do 16:00 
hodin 

 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí odboru kultury 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 27. 
Projekt World Heritage Journeys of Europe 
Záleská okomentovala materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zapojení města Olomouce do projektu 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zapojení města Olomouce do projektu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 28. 
Veřejná zakázka 19069 - Zajištění marketingových služeb pro propagaci SMOl - 
extraliga volejbal ženy - přímé zadání 
Konzultanti: Hala – odbor cestovního ruchu a sportu; Vačkářová – odbor investic 
Záleská okomentovala materiál, s tím, že se jedná o propagaci města. V rozpravě reagovali 
konzultanti na dotazy členů rady. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli 

 

3. pověřuje 
náměstkyni primátora Mgr. Markétu Záleskou přípravou smlouvy s vybraným dodavatelem   
v rámci výše uvedeného zadávacího řízení 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 29. 
Veřejná zakázka č. 19066 - Českobratrská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - 
zahájení, komise 
Konzultantka: Vačkářová – odbor investic 
Major uvedl bod. V návrhu členů a náhradníků hodnotící komise byla provedena úprava; 
vyškrtnutí nám. Majora. Radou akceptováno bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou 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 upravené důvodové 
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zprávy, 

 

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: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 30. 
Výjimka z nočního klidu pro Resort Krásná Morava 
Hekela okomentoval materiál a citoval stanoviska KMČ, MP a odboru kultury. Konstatoval, 
že materiál je předkládán variantě s tím, že navrhuje zkrácení doby nočního klidu od 24:00 
do 6:00 hodin. Členové rady se s přeloženým návrhem ztotožnili; schválena byla varianta B- 
zkrácení doby nočního klidu od 24:00 do 6:00 hodin. Členové rady doporučili předkladateli, 
aby v obdobných případech bylo předloženo i stanovisko kulturní komise.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle varianty B se zkrácením doby nočního klidu od 24:00 do 06:00 hodin 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
Bod programu: 31. 
Studijní cesta SHS ČMS 
Záleská okomentovala materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na studijní cestě dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
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Bod programu: 32 
Různé – Informace členů RMO 
Primátor 
- upozornil, že připomínky ke znění návrhu koncesního řízení (VHS) je potřeba zaslat 
nejpozději do 20. 4. 2019; 
- v úterý 23. 4. 2019 se uskuteční mimořádné jednání RMO (8:30, zasedací místnost 
primátora). 
Major, Záleská 
- informovali o připravovaných oslavách k dvoustému výročí Rudolfa Jana. 
Tichý 
- informoval o navýšení ceny za distribuci Olomouckých listů,  
úkol: oddělení propagace a marketingu zpracuje a předloží RMO variantní řešení financování 
distribuce Olomouckých listů. 
 
 
Setkání členů rady s předsedou KMČ 
Na setkání byl pozván předseda KMČ 25 – Svatý Kopeček, Mgr. Michal Krejčí, který 
okomentoval hlavní problémy  dané městské části: 
 
1. WC – sanitární kontejner u parkoviště Fojtství (fotbalové hřiště) 
Krejčí uvedl, že obecně je na Svatém Kopečku problém s absencí sociálních zařízení a 
dochází tak ke znečišťování veřejných ploch. 
úkol: prověřit možnosti umístění veřejného WC (předložit varianty řešení), popř. zvážit 
umístění WC v rámci rekonstrukce budovy Křičkova 233/4 (u fotbalového hřiště); O: Zelenka 
– ředitel SNO, termín: květen 2019 
 
2. Pozemek po bývalém kulturním domě č.p. 233 a 236 (v současné době v soukromém 
vlastnictví) 
Posoudit možnost veřejného prostranství (formou pronájmu – smluvně; prověří odbor 
majetkoprávní); svolat místní šetření za účasti Ing. Štěpánkové (odbor městské zeleně a 
odpadového hospodářství) a Technických služeb města Olomouce. 
 
3. Křičkova 233/4 (u fotbalového hřiště) 
Krejčí krátce nastínil historii objektu. 
Dle návrhu obyvatel Sv. Kopečka by bylo vhodné objekt využít na kulturně společenské 
centrum (sál, popř. tělocvična). 
 
4. Statická doprava – parkování návštěvníků Sv. Kopečka 
Zpracovány jsou nyní 2 varianty – krátkodobé a dlouhodobé opatření. Navigační systém 
parkovišť v současné době připravuje odbor investic. Problematikou parkování se RMO bude 
zabývat i nadále, neboť odbor strategie a řízení připravuje parkovací politiku města.  
úkol: prověřit možnost parkovacího domu či jiné formy parkování v prostoru fotbalového 
hřiště. O: Bogoč – odbor strategie a řízení 
 
Na závěr poděkoval Mgr. Krejčí všem členů RMO za spolupráci. 
 
 
Jednání rady ukončil náměstek Major v 17:00 hodin. 
 

 
 
 
 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.   JUDr. Martin Major, MBA v.r. 
primátor města Olomouce    1. náměstek primátora 


