
 

USNESENÍ 
 

z 19. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20. 5. 2019 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 20. 5. 2019 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zajistit podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, 
pobočka v Olomouci, č.j. 69 Co 15/2019-576 ze dne 12. 3. 2019 dle důvodové zprávy bod                  
č. 1.1. 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. st. 114 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 839 m2, na němž stojí 
stavba č.p. 91, 92, 93, 94 a 95, bytový dům ve vlastnictví statutárního města Olomouce,                          
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 718 494,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 2.1. 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. st. 119/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286 m2, na němž 
stojí stavba č.p. 86, 87, 88, 89 a 90, bytový dům ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 587.056,- Kč dle důvodové zprávy                         
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bod č. 2.1. 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 31/47 ostatní plocha o výměře 974 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 224/1, parc. č. 225 a parc. č. 235, vše ostatní 
plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc v rozsahu dle GP ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc, spočívající v uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě, dále v právu vstupu, vjezdu na pozemky v souvislosti s provozováním, 
údržbou, opravou a odstraněním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s. (IČ: 04084063) na dobu neurčitou 
za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč + DPH. 

 

3. schvaluje 
zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 76/3 a parc. č. 297/1, vše ostatní plocha                                     
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc v rozsahu dle GP ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc, spočívající v uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě, dále v právu vstupu, vjezdu na pozemky v souvislosti                                       
s provozováním, údržbou, opravou a odstraněním podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s.                             
(IČ: 04084063) na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč + DPH. 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti                                   
na pozemcích parc. č. 1916/40, 1916/41, 1916/44, 1916/45, 1916/46, vše ostatní plocha           
v k. ú.  Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch statutárního města Olomouce                                
v rozsahu dle situačního schématu, spočívající v umístění a provozování veřejného 
osvětlení, za cenu dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím 
geodetickém zaměřením. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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4 Veřejná zakázka č. 19020 - Cyklistická stezka Bystročice - 
Nedvězí - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Veřejná zakázka č. 19066 - Českobratrská - rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.1. 
 

 

6 Veřejná zakázka č. 19032 - ZŠ Gorkého - vznik odborných 
učeben pro polytechnické vzdělávání - stavební úpravy - 
zrušení, zahájení JŘBÚ  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ruší 
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

 

3. schvaluje 
v souladu s § 63 zákona č. 134/2016 Sb. zahájení zadávací řízení formou jednacího řízení 
bez uveřejnění na výše uvedenou veřejnou zakázku 

 

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. 
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5. ukládá 
postupovat dle doplněné důvodové zprávy 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.2. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 19027 - Kosmonautů 12, 14, 16, 18,20 
Olomouc – Rekonstrukce elektroinstalací bytového domu - 
zadání (ORG 5426) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky                                  
na doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.3. 
 

 

8 Kasárna Neředín – Informace o registrační žádosti projektu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru investic zajistit PD a demoliční výměr k objektu č. 65 a č. 66 

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
informovat RMO o výsledku jednání meziresortní komise 

T: 15. 7. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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9 Multifunkční hala Olomouc – Smlouva budoucí o přeložce ČEZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přípojky dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
ekonomickému odboru zařadit do nekrytých požadavků částku ve výši 297 300,- Kč a vykrýt 
tuto částku na nejbližším jednání RMO dne 3.6.2019 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

10 Multifunkční hala Olomouc – Smlouva budoucí o připojení NN 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o přípojku dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
ekonomickému odboru zařadit do nekrytých požadavků částku ve výši 1 130 000,- Kč                       
a vykrýt tuto částku na nejbližším jednání RMO dne 3.6.2019 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

11 Týneček – přechod pro pěší 
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., pokud bude vykryt nekrytý požadavek 
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3. ukládá 
odboru investic předložit rozpočtovou změnu na vykrytí částky ve výši 1 840 000,- Kč 

T: 15. 7. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

12 ZŠ Svatoplukova - výdejna stravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle bodu 3. DZ 

 

3. ukládá 
odboru školství zabezpečit náhradní stravování po dobu rekonstrukce výdejny stravy 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. souhlasí 
se zařazením částky 7.255.900,- Kč do soupisu nekrytých požadavků a vykrýt tuto částku 
nejpozději na jednání RMO 15.7.2019 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 

Bod programu: 10. 
 

 

13 Rozpočtové změny roku 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 - část A a B 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy - část A 

 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2019 dle důvodové zprávy - část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2019 dle 
důvodové zprávy - část B 

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

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 11. 
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14 Bytové záležitosti 
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, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 

XXXXX, Na Trati 80, Olomouc 

XXXXX, Na Trati 80, Olomouc 

XXXXX, Ostružnická 9/11, Olomouc 

XXXXX, Ostružnická 9/11, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Sokolská 25, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc 
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XXXXX, Topolová 7, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

  

b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory, bezbariérové byty: 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
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c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Ostružnická 9/11, Olomouc 

XXXXX, U hradeb 2, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – na 3 měsíce 

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

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

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d) 

2. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 2) 

  

3. výpověď z nájmu bytu: 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 3) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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15 Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají 
Jeremenkova - podání žádosti o dotaci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
projektový záměr "Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají 
Jeremenkova" jako přílohu žádosti o dotaci z operačního programu Doprava 2014-2020 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

16 MŠ Nedvědova - energetická opatření - Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 115D316011353                            
z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na realizaci projektu s názvem "MŠ 
Nedvědova - energetická opatření" 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

17 Územní studie Náměstí Republiky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností dle bodu 5. důvodové zprávy 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru dotačních projektů, vedoucí odboru dopravy a územního 

rozvoje, vedoucí odboru investic, vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 5398492/0800 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
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18 Zahraniční služební cesta v rámci česko-polského projektu 
"Společně pro rozvoj aglomerací" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s účastí na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

19 Projekt eGUTS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 

20 Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání 
příspěvkových organizací (vyjma školských subjektů) za rok 
2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
a) účetní závěrky příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc, Moravská 
filharmonie Olomouc, Knihovna města Olomouce, Zoologická zahrada Olomouc a Hřbitovy 
města Olomouce sestavené k 31. 12. 2018 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,                           
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 

b) finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2018 dle přílohy důvodové zprávy. 

 

3. pověřuje 
- náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána podpisem Protokolu o schvalování účetní 
závěrky příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce, 

- náměstka primátora Mgr. Pavla Hekelu podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky 
příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc a Moravská filharmonie Olomouc, 

- náměstka primátora doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. podpisem Protokolu o schvalování 
účetní závěrky příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce, 
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- náměstkyni primátora Mgr. Markétu Záleskou podpisem Protokolu o schválení účetní 
závěrky příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc. 

 

4. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) uvědomit jednotlivé 
příspěvkové organizace o přijatém usnesení 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

5. ukládá 
předložit mechanismus přidělování finančních prostředků do fondů 

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 18. 
 

 

21 Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení 
hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (vyjma školských 
subjektů) za rok 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výroční zprávy příspěvkových organizací za rok 2018 

 

3. schvaluje 
výši odměny za hmotnou zainteresovanost ředitelů PO (vyjma školských subjektů) za rok 
2018 

 

4. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) uvědomit jednotlivé 
PO o realizaci příslušného usnesení 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 19. 
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22 Využití objektu bývalé Přírodovědecké fakulty UP, ulice 
Tomkova 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postupovat dle varianty A) uvedené v závěru upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
aktualizovat Strategii nakládání s nemovitým majetkem SMOl a předložit ji na zasedání  
ZMO v září 2019 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 20. 
 

 

23 Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 
2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotací dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
spolufinancování z vlastních zdrojů dle důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
znění smluv o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
podepsat smlouvy na poskytnutí dotací dle důvodové zprávy 

T: 3. 6. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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24 Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru na vybavení 
jednotky požární stanice Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit znění a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému 
záchrannému sboru Olomouckého kraje dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit ZMO ke schválení darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru 

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

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

25 Dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě o výpůjčce dle přílohy důvodové zprávy 

T: 3. 6. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

26 Mimořádná kontrola finanční dotace poskytnuté SMOl na 
projekt „Dny baletu 2018“ příjemci R. Balogovi  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. ukládá 
odboru kultury přijmout nápravná opatření a informovat o nich do 30. 6. 2019 vedoucí OIAK. 

T: 15. 7. 2019 
O: vedoucí odboru kultury 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 

27 Kontrola finanční dotace poskytnuté SMOl na projekt „FBS 
Olomouc-florbal“ u spolku FBS Olomouc,z. s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 25. 
 

 

28 Výsledek hodnocení práce ředitelů škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
pokračování ředitelů základních škol ve funkcích dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

29 Technické služby města Olomouce, a.s. - souhlas se 
zadávacím řízením - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o udělení předchozího souhlasu 
se zadávacím řízením Technických služeb města Olomouce, a.s. na odstranění komunálních 
odpadů dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy 

T: 3. 6. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: představenstvo a.s. 
Bod programu: 27. 
 

 

30 Zimní údržba 2018/2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
navrženým řešením dle bodu 5 důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

31 Malinovského 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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33 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

34 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Hynaisova dle bodu 1. důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 2. důvodové zprávy 

 

4. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Geislerova dle bodu 3. důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

35 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAVÁRNA ANDAL                   
v ulici Havlíčkova 3, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele XXXXX, na dobu od 29.5.                      
do 31.10. 2019. 

 

2. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA AIDA                    
v ulici Horní náměstí 4, Olomouc, v rozsahu 72 m2 pro žadatele XXXXX, na dobu od 23.5. 
do 31.10. 2019. 

 

3. souhlasí 
s rozšířením již povolené předzahrádky restauračního zařízení NAŠE CAFÉ na chodníku 
před  domem Dolní náměstí 16 v rozsahu 14 m2 pro žadatele  Sociální družstvo Stabilita 
Olomouc, Lafayettova 9, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 27.5. do 31.10.  2019. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

36 Spolek  Odpady Olomouckého kraje - odkup akcií 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. se sídlem Jeremenkova 
1191/40a , Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 04148002, zapsané ve spolkovém rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333 ("Spolek"), na využívání 
zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje, dle důvodové 
zprávy 

 

3. schvaluje 
účast a majetkový vstup města Olomouce do společnosti Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje, a.s. akciové společnosti založené a existující podle práva České 
republiky, se sídlem Jeremenkova  1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka                      
B 11088 ("Společnost") 

 

4. schvaluje 
vystoupení města Olomouce ze Spolku podle článku VI.odst.3 písm. a) stanov Spolku                        
s účinky vystoupení k poslednímu dni roku 31.12.2019 

 

5. schvaluje 
smlouvu o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím a městem 
Olomouc jako kupujícím , jejíž návrh tvoří přílohu č.2 tohoto usnesení a jejímž předmětem                 
je koupě 98 953 akcií Společnosti za celkovou kupní cenu 1 484 295 Kč 

 

6. schvaluje 
smlouvu mezi akcionáři Společností, jejíž návrh tvoří přílohu č.3 tohoto usnesení 

 

7. ukládá 
předložit na jednání zastupitelstva záměr na přípravu projektu,účast na majetkovém vstupu 
do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. a vystoupení města 
Olomouce ze Spolku Odpady Olomouckého kraje 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
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37 Individuální dotace v sociální oblasti 
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: 15. 7. 2019 
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: 15. 7. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

38 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
členy KMČ č. 17 Olomouc - střed a č. 21 Radíkov dle důvodové zprávy 

 

3. odvolává 
na vlastní žádost členku KMČ č. 25 Svatý Kopeček dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

39 Pověření k oddávání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. pověřuje 
v souladu s § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijímáním prohlášení 
snoubenců o uzavření manželství členku Zastupitelstva města Olomouce Bc. Jitku 
Weiermüllerovou, MBA 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 
 

 

40 Podpora společensko-prospěšných projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 včetně příloh                    
č. 1 - 2 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy            
a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy                             
č. 1 důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019  dle důvodové zprávy – příloha č. 2 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle důvodové zprávy – příloha č. 2 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2019 
dle důvodové zprávy – příloha č. 1 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 39. 
 

 

41 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 4. zasedání ZMO 
konaného 26. 4. 2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 8, část 3 usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019 - Žádost o příspěvek Výstaviště Flora 
Olomouc, a.s. - schvalování veřejnoprávní smlouvy: 
- ZMO ukládá ekonomickému odboru provést rozpočtové změny (T: ihned) 
T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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2. ukládá 
k bodu 8, část 4 usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019 - Žádost o příspěvek Výstaviště Flora 
Olomouc, a.s. - schvalování veřejnoprávní smlouvy: 
- ZMO ukládá odboru cestovního ruchu a sportu uzavřít Veřejnoprávní smlouvu (T: ihned) 
T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 
 

3. ukládá 
k bodu 9, část 4 usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019 - Individuální dotace na památky: 
- ZMO ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvy                
ve znění dle přílohy č. 2 - 6 důvodové zprávy (T: ihned) 
T: 3. 6. 2019 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

4. ukládá 
k bodu 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019 - Protipovodňová opatření II. B etapa - 
Smlouva o poskytnutí dotace na poplatek: 
-  ZMO ukládá Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce 
"Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B (T: květen 2019) 
T: 3. 6. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

5. ukládá 
k bodu 13, část 3 usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019 - Pořízení změny č. IX. Územního plánu 
Olomouc: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení Změny č. IX. Územního 
plánu Olomouc (T: dle důvodové zprávy) 
T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

6. ukládá 
k bodu 14, část 3 usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019 - Regulační plán RP-21 Sídliště 
Brněnská - I. P. Pavlova - pořízení změny č. I: 

- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. I regulačního 
plánu RP-21 Sídliště Brněnská - I. P. Pavlova (T: ihned) 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

7. ukládá 
k bodu 18, část 3 usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019 - Pojmenování ulice a parku: 

- ZMO ukládá informovat příslušné instituce o nových názvech (T: ihned) 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru kultury 
 

8. ukládá 
k bodu 21, část 3 usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019 - Projekt World Heritage Journeys: 

- ZMO ukládá podepsat smlouvu o spolupráci (T: 17. 6. 2019) 

T: 3. 6. 2019 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
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9. ukládá 
k bodu 22, část 2 usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019 - Různé - Lokalita Šantovka - aktuální 
informace: 

- ZMO ukládá RMO předložit změnu č. II Územního plánu Olomouc (lokalita Šantovka)                      
na jednání ZMO 

T: 3. 6. 2019 
O: Rada města Olomouce 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 40. 
 

 

42 Digitalizace Olomouc Region Card 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů a budoucím rozložení nákladů 

 

3. ukládá 
podepsat Smlouvu o společném postupu zadavatelů a budoucím rozložení nákladů 

T: 15. 7. 2019 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 41. 
 

 

43 Tajemník komise cestovního ruchu - změna tajemníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
stávající tajemnici komise cestovního ruchu - Mgr. Karin Vykydalovou 

 

3. jmenuje 
Ing. Lucii Bartovskou tajemnicí komise cestovního ruchu dle předložené důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 42. 
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44 Zahraniční služební cesta do Polska 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 

 
 
 

 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r. 
primátor města Olomouce 

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

  

 


