
 
 

ZÁPIS 
 

z 26. schůze Rady města Olomouce, konané dne 2. 9. 2019 
 
- 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); 
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 
 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek  
náměstci primátora Konečný, Kolářová (do 14:00 hod.), Pelikán, 

Záleská, Bačák, Major 
neuvolnění členové rady města 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

Feranec, Tichý (od 12:12 hod.), Holpuch, Šnevajs 
(od 10:20 hod.)  
Večeř 
Plachá  

tiskové oddělení 
zapisovatelky 

Konečný, Štědrá 
Hladíková, Vychodilová 

  

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

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1         1 Kontrola usnesení RMO  
2 2 Majetkoprávní záležitosti 
3         3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
4 4 Rozpočtové změny roku 2019 
5         5 Bytové záležitosti 
6         6 Veřejná zakázka – nákup služeb pro OSV z dotací MPSV – přímé zadání 
7         7 Dodatek smlouvy k projektu „Přeprava vozíčkářů“ 
8         8 Bytové záležitosti BPS 
9         9 Změna v KMČ 
10       10 Veřejná zakázka č. 19125 – tramvajová trať 8. Května – zahájení, komise 
11       10.1. Veřejná zakázka č. 19011 – Multifunkční hala – dokumentace pro změnu ÚR,  
                       DSP zadání JŘbU (na stůl) 
12       10.2. Veřejná zakázka č. 19141 – Oprava křižovatky ulic Železniční x Na Zákopě – 

přímé zadání (na stůl) 
13       11 Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ 
14       12 VFO, a. s. – obnova mobiliáře, VO, cestní sítě - dohoda 
15 13 Odpověď na otázky Ing. arch. Tomáše Pejpka, položené v bodě Různé na  
                       ZMO dne 17. 6. 2019 
16 14 Cyklistická stezka Bystročice – Nedvězí – Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
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17 15 Nákup elektromobilů pro MPO 
18 16 ZŠ Slavonín – přístavba odborných učeben – Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
19 17 Změny výzvy č. 47 (Nemovitosti III) nositele ITI Olomoucké aglomerace 
20 18 Smlouva o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Mateřská škola  
                       Olomouc, Rooseveltova 101 
21 19 Předpis pro stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací - škol 
22 20 Dodávka „GINA Tablet“ pro výjezdová vozidla JPO vč. Příslušenství pro JPO II  
                       Olomouc – přímé zadání 
23 21 Zapojení SMOl do projektu „Podpora benefitů městské zeleně v čase  
                       klimatické změny (BE-URG-GREEN)“ 
24 22 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných  
                       prostranstvích – Zažít Olomouc jinak 
25 23 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
                       prostranstvích – Novosadské slavnosti 
- 24 Organizační záležitosti (staženo) 
- 24.1. Organizační záležitosti (staženo) 
- 25 Moravská filharmonie Olomouc – Koncepce rozvoje organizace (staženo) 
26 26 Zahraniční služební cesta 
27        27 Knihovna města Olomouce – organizační záležitosti 
- 28 Různé – informace členů RMO 
 
 
 
 

o O o 
 
26. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro, 1 nepřítomen, 1 omluven. 
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
 
 
Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO 
Primátor uvedl bod a provedl materiálem po stranách.   
Proběhla diskuse k bodu č. 2 na str. 1 a dále byly poskytnuty informace k problematice 
uvedené v bodu č. 5 na str. 2 důvodové zprávy materiálu. Zbývající strany materiálu byly 
projednány bez diskuse.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 2. 9. 2019 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 

 
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. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kličková, Jiříčková – majetkoprávní odbor 
Pelikán – uvedl bod a provedl materiálem po stranách. 
Jelikož v bodě 1.1. bylo navrženo variantní usnesení, požádal předkladatel konzultanty o 
jeho vysvětlení. Bod obsahuje dvě žádosti o udělení souhlasu s užitím části pozemku. 
V prvním případě byl souhlas udělen (usnesení varianta b) za podmínky dodržení všech 
obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Olomouce a dále dodržení 
vytyčeného času pro konání akce.  
Po vytyčení těchto podmínek bylo hlasováno o schválení varianty b). 
Hlasování: 10 hlasů pro, 1 omluven 
V druhém případě byl souhlas udělen (usnesení varianta b) za podmínky vydání 
souhlasného rozhodnutí odboru památkové péče MMOl, dodržení provozní doby zábavných 
atrakcí (8:00 – 19:00 hodin), hudební produkce nebude obtěžovat vlastníky sousedních 
pozemků a budou dodrženy všechny obecně závazné vyhlášky a nařízení statutárního 
města Olomouce. V případě porušení těchto podmínek, může být souhlas s užíváním 
pozemků odejmut.  
Po vytyčení těchto podmínek bylo hlasováno o schválení varianty b). 
Hlasování: 10 hlasů pro, 1 omluven 
V souvislosti s tímto bodem bylo navrženo iniciovat do budoucna úpravu smlouvy, aby bylo 
možno vyjednávat určité podmínky.  
U bodu 1.2. bylo také navrženo variantní usnesení. Předkladatel stručně poreferoval o 
důvodech navrženého variantního usnesení. Členové rady se shodli na variantě a). O této 
skutečnosti bylo následně hlasováno.  
Hlasování: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Ostatní body materiálu byly projednány bez diskuse. Poté bylo hlasováno o materiálu jako 
celku (vyjma bodů 1.1. a 1.2.) 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. uděluje 
společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. souhlas s bezúplatným užíváním části pozemku 
parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 1 000 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
panem XXXXX, IČO: 69994382 na jeden den, a to 14. 9. 2019, za účelem pořádání akce 
„Olomoucké gulášové slavnosti 2019“ za podmínek dle uzavřené smlouvy o nájmu č. MAJ-
PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění dodatků č. 1 až č. 9. a za podmínek                     
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. uděluje 
společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. souhlas s bezúplatným užíváním částí pozemků 
parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 2 217 m2 a parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 
103 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panem XXXXX, IČO: 16363949 v období 
od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019, za účelem umístění zábavných atrakcí za podmínek dle 
uzavřené smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění dodatků 
č. 1 až č. 9 a za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 231/5 ostatní plocha o výměře 129 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 263/5 o výměře 68 m2 a částí pozemku parc. č. 590/3                              
o celkové výměře 88 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc spolku ART 
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RUBIKON z.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
skončení nájmu dle nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/002823/2018/Jar ze dne 15. 10. 
2018 uzavřené se spolkem ART RUBIKON z.s. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

6. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 5 m2 vyznačené pod číslem 21                               
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod                       
č. 1.4. 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
 
 
Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Předložený bod byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1690/1 vodní plocha v k.ú. Horka                     
na Moravou, obec Horka nad Moravou v rozsahu 163 m2 dle situačního nákresu, který je                     
ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tj. ode dne protokolárního předání 
předmětu nájmu do protokolárního převzetí předmětu nájmu za nájemné stanovené dohodou 
smluvních stran dle platné Cenové mapy pronájmu pozemků Povodí Moravy, s.p. ve výši 
13,20 Kč/m2 a rok, tedy výše nájemného pro statutární město Olomouc činí za kalendářní 
rok 2151,60 Kč, 

 

3. schvaluje 
zřízení služebnosti na částech pozemků parc. č. 1687/1 a  parc. č. 1633/, oba lesní pozemek 
v k.ú. Horka na Moravou, obec Horka nad Moravou v rozsahu dle situačního nákresu, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce jakožto budoucího obtíženého                        
ve prospěch budoucího oprávněného společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách komunikačního vedení na dobu 
neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH, 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na částech pozemků parc.                      
č. 1687/1 a  parc. č. 1633/1, oba lesní pozemek, v k.ú. Horka na Moravou, obec Horka nad 
Moravou ve vlastnictví statutárního města Olomouce jakožto budoucího obtíženého                        
ve prospěch budoucího oprávněného společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách komunikačního vedení. 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
 
Bod programu: 4. 
Rozpočtové změny roku 2019 
Konzultanti: Hélová – odbor ekonomický 
Bačák – okomentoval předložený materiál. Došlo k vykrytí položky pod pořadovým číslem 9 
soupisu nekrytých požadavků a dále položky pod pořadovým číslem 22 soupisu nekrytých 
požadavků.  Byla diskutována možnost aktualizace soupisu nekrytých požadavků.  
Následně bylo o materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy 

 

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

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
 
 
Bod programu: 5. 
Bytové záležitosti  
Konzultanti: Zelenka – SNO, a. s. 
Materiál byl projednán bez diskuse a následně jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 se XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 3+1 se XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Černá cesta 3, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 

d) U letiště 2, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1d) 

e) Synkova 4, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 3+1 s XXXXX, XXXXX dle důvodové zprávy bod 
3) 
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 2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci: 

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Černá cesta 19, Olomouc – 
na 2 roky 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 
12.8.2019 o neprodloužení nájemní smlouvy 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 
12.8.2019 o neprodloužení nájemní smlouvy 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce, revokuje rozhodnutí RMO ze dne 
3.6.2019 o neprodloužení nájemní smlouvy a schvaluje zpětvzetí žaloby 

dle důvodové zprávy bod 2, 4) 

  

3. výpověď z nájmu bytu: 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 5) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 

 

 
Bod programu: 6. 
Veřejná zakázka - nákup služeb pro OSV z dotací MPSV - přímé zadání 
Konzultanti: Majer, Prachniarová – odbor sociálních věcí 
Kolářová uvedla bod. Konzultanti reagovali na dotazy související s tvorbou předloženého 
seznamu organizací. Následně bylo přistoupeno ke hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k uvedené 
veřejné zakázce 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 se zdrželi, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 

 
 
Bod programu: 7. 
Dodatek smlouvy k projektu "Přeprava vozíčkářů" 
Konzultanti: Majer – odbor sociálních věcí 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, včetně příloh 
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2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy 

T: 30. 9. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Usnesení bylo schváleno: 10  hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
 
Bod programu: 8. 
Bytové záležitosti BPS 
Konzultanti: Majer – odbor sociálních věcí 
Předložený materiál byl projednán bez diskuse a následně jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
 
Bod programu: 9. 
Změna v KMČ 
Materiál byl projednán bez připomínek a poté schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
člena KMČ 7 Lazce dle důvodové zprávy 

 

3. jmenuje 
členkou KMČ 7 Lazce paní Antonii Jadrnou 

 

4. ukládá 
informovat všechny dotčené o provedené změně ve složení KMČ 

T: 30. 9. 2019 
O: oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
 
Bod programu: 10. 
Veřejná zakázka č. 19125 - Tramvajová trať 8. května - zahájení, komise 
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odbor investic 
Drešr pouze informoval, že veřejná zakázka je vypsána již se zapracovanými změnami. Do 
komise byli jako členové doplněni Major a Bačák.  
Při této příležitosti požádal Major o účast náměstka Bačáka na jednání s občany, které je 
plánováno cca za měsíc.  
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 
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 10 
 

 

 
 
Bod programu: 10.1. 
Veřejná zakázka č. 19011 - Multifunkční hala - dokumentace pro změnu ÚR, DSP - 
zadání JŘbU 
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odbor investic 
Vačkářová poskytla informace o této veřejné zakázce. Jelikož nebyly žádné dotazy 
k předloženému materiálu, bylo přistoupeno k hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy                  
na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 

 
 
Bod programu: 10.2. 
Veřejná zakázka č. 19141 - Oprava křižovatky ulic Železniční x Na Zákopě - přímé 
zadání 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje, Drešr – odbor investic 
Černý poskytl podrobnější informace o celé problematice. Zejména zdůraznil nutnost opravy  
z důvodu značné hlučnosti této křižovatky.  
Členové rady se dotazovali, zda bylo osloveno více firem, jelikož v materiálu to není 
uvedeno. Na tento popud byla důvodová zpráva doplněna o chybějící informaci. Takto 
upravený materiál byl poté odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru                     
k výše uvedené veřejné zakázce 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 38.3 Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek č. 4/2019  přímé 
zadání subjektům dle bodu 4) upravené důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora MBA, k podpisu smluv, případně dodatků ke smlouvám s vybranými 
dodavateli 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 

 
 

 
Bod programu: 11. 
Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ  
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje, Drešr – odbor investic 
Předložený materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
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 
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Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 

 
 
Bod programu: 12. 
VFO, a.s. - obnova mobiliáře, VO, cestní sítě - dohoda 
Konzultanti: Štěpánková – odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
Bačák uvedl bod. Štěpánková poskytla podrobnější informace k celé problematice. Jelikož 
nebyly vzneseny žádné dotazy, bylo přistoupeno k hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
schvaluje uzavření dohody o spolupráci při vytvoření projektové dokumentace dle přílohy                  
č.1 důvodové zprávy a z ní vyplívající rozpočtovou změnu 

 

3. pověřuje 
pověřuje podpisem dohody náměstka Ing. Otakara Bačáka 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 

 

 

 
Bod programu: 13. 
Odpověď na otázky Ing. arch. Tomáše Pejpka, položené v bodě Různé na ZMO dne 
17.6.2019 
Konzultanti: Luňáček, Pauch – odbor strategie a řízení 
Primátor okomentoval předložený materiál.  Byl diskutován objem finančních prostředků, 
které jsou investovány do rekonstrukce Protipovodňových opatření. Poté dostali slovo 
konzultanti, kteří blíže okomentovali vypracovanou odpověď pro Ing. arch. Pejpka. Odpověď 
bude rozdána na jednání Zastupitelstva města Olomouce 11. 9. 2019 na stůl.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh odpovědi dle DZ 

 

3. ukládá 
odpovědět na dotaz Ing. arch. Tomáše Pejpka vznesený na ZMO dne 17.6.2019 

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 

 

 

 

Bod programu: 14. 
Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Předložený materiál byl projednán bez diskuse a následně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační                               
č. 117D03B000417 z IROP pro období 2014-2020 na realizaci projektu s názvem 
"Cyklistická stezka Bytročice - Nedvězí" 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 

 

 
Bod programu: 15. 
Nákup elektromobilů pro MPO 
Konzultanti: Sečkařová – odbor dotačních projektů, Skalický – ředitel MPO 
Skalický informoval o skutečnostech, které vedou k potřebě pořízení dalších elektromobilů. 
Dále vyzdvihl výhody těchto vozidel a nastínil jejich využití. Poté reagoval na dotazy členů 
rady.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do výzvy č.11/2018 v rámci Národního programu životní prostředí 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 

 
 
Bod programu: 16. 
ZŠ Slavonín – přístavba odborných učeben - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Konzultanti: Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační 
č.117D03G001308 z IROP pro období 2014 - 2020 na realizaci projektu s názvem "ZŠ 
Slavonín – přístavba odborných učeben." 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
 
Bod programu: 17. 
Změny výzvy č. 47 (Nemovitosti III) nositele ITI Olomoucké aglomerace 
Konzultanti: Lakomý – odbor dotačních projektů 
Lakomý okomentoval předložený materiál, týkající se změn ve výzvě č. 47. Dochází ke 
změně posunu data předložení stavebního povolení, případně územního rozhodnutí či 
územního souhlasu v právní moci a dále k prodloužení délky trvání výzvy.  
K materiálu nebyly ze strany členů RMO vzneseny žádné dotazy a proto bylo přistoupeno 
k hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změny výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 47 Nemovitosti III (dle přílohy                            
č. 1 důvodové zprávy) 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
 
Bod programu: 18. 
Smlouva o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Mateřská škola Olomouc, 
Rooseveltova 101 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný – uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez 
diskuse a připomínek. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Olomouc, Rooseveltova 101, dle přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace - školy 

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 

 

 
Bod programu: 19. 
Předpis pro stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací - škol 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Předpis pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol a mateřských 
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle důvodové zprávy a dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

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

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 

 
 
 
Bod programu: 20. 
Dodávka „GINA Tablet“ pro výjezdová vozidla JPO vč. příslušenství pro JPO II 
Olomouc – přímé zadání 
Konzultanti: Langr – odbor ochrany 
Major – uvedl bod.  
Langr – přiblížil členům rady co je předmětem nákupu – tablet včetně softwaru pro výjezdová 
vozidla JPO. Následně reagoval na dotazy členů ohledně fungování tohoto zařízení. 
 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu na základě požadavků zadávacího útvaru k výše uvedené 
veřejné zakázce 
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2. schvaluje 
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli 

 
 
Bod programu: 21. 
Zapojení SMOl do projektu "Podpora benefitů městské zeleně v čase klimatické změny 
(BE-URG-GREEN)" 
Bačák okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zapojením statutárního města Olomouce do projektu TAČR v rámci programu Prostředí 
pro život, podprogram Operativní výzkum ve veřejném zájmu jako externí aplikační garant 
žadatelů: Univerzity Palackého Olomouc a Mendelovy univerzity Brno, s názvem: "Podpora 
benefitů městské zeleně v čase klimatické změny (BE-URG-GREEN)" 

 

3. schvaluje 
Letter of Intent dle důvodové zprávy. 

 

4. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka k podpisu schváleného Letter of Intent. 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 

 
 
Bod programu: 22. 
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
prostranstvích – Zažít Olomouc jinak 
Záleská okomentovala materiál. Výjimka byla žadateli udělena dle požadovaného rozsahu. 
Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
paní Zuzaně Vachůnové výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích na kulturně - 
vzdělávací akci "Zažít Olomouc jinak", která se koná dne 21.9.2019 od 10:00 do 22:00 hodin 

 

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

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 

 

 
Bod programu: 23. 
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
prostranstvích - Novosadské slavnosti 
Záleská okomentovala předloženou žádost. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
panu Jaroslavu Krátkému výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích na kulturní akci  - 
KMČ Nové Sady "Novosadské slavnosti", která se koná dne 13.9.2019 od 11:00 do 22:00 
hodin 

 

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

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
 
Bod programu: 24 
Organizační záležitosti (staženo) 
Tajemník uvedl bod. Bačák okomentoval navrhované personální změny. Po diskusi byl 
materiál stažen. 
 
 
 
Bod programu: 24.1 
Organizační záležitosti (staženo) 
Materiál byl na návrh předkladatele stažen. 
 
 
 
Bod programu: 25 
Moravská filharmonie Olomouc – Koncepce rozvoje organizace (staženo) 
Materiál byl na návrh předkladatelky před projednáváním stažen. 
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Bod programu: 26. 
Zahraniční služební cesta 
Konečný okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 

 

 
Bod programu: 27. 
Knihovna města Olomouce - organizační záležitosti 
Konečný uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
navýšení osobního příplatku u ředitelky příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce 
RNDr. Lence Pruckové dle důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2019 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat                          
o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce 

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

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
 
Bod programu: 28. 
Různé – informace členů RMO 
Primátor: 
- seznámil členy rady s nabídkou daru sochy Jiřího Davida; úkol: prověřit podmínky přijetí 
daru (O: právní odbor). 
 
Pelikán: 
- informoval o budovách v majetku města a možných prohlídkách vybraných objektů. 
 
Záleská: 
- podala aktuální informace ohledně restaurátorského záměru Sloupu Nejsvětější Trojice. 
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Členové rady se seznámili s novou podobou Olomouckých listů.  
 
 
 
Setkání členů rady s předsedou KMČ 
Na jednání RMO byl pozván předseda KMČ 22 – Řepčín, Václav Kryl, který okomentoval 
hlavní problémy  dané městské části: 
 
1. Ulice Křelovská – snížení rychlosti projíždějících vozidel. Zvážit přemístění stacionárního 
radaru z ulice Svatoplukova. 
 
2. Oprava přístupové komunikace k ZŠ a MŠ Svatoplukova (z ulice Řepčínská) – úkol: 
majetkoprávní odbor zahájí jednání s vlastníkem pozemku (parc. č. 18) o možném odkupu 
části pozemku pro účely vybudování chodníku, popř. bude prověřena možnost rekonstrukce 
celé přístupové komunikace. 
 
3. Vybudování chodníku v ulici Břetislavova (u parčíku) – úkol: majetkoprávní odbor osloví 
vlastníky pozemků parc. č. 1163/2, 1163/3 a 1163/4 s požadavkem o bezplatné převedení do 
vlastnictví SMOl.  
 
4. Změna ÚP Olomouc na pozemku č. 975 – plocha občanské vybavenosti. Černý reagoval, 
že na červnovém jednání ZMO bylo schváleno pořízení změny v této lokalitě. Procesem 
pořízení změny bude prověřeno, zda je tato změna vhodná.  
 
Na závěr poděkoval pan Kryl Radě města Olomouce za spolupráci. 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 

 

 

 

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 15:45 hodin. 

 
 
 

 
 
 

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

 


