
 

USNESENÍ 
 

z 38. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 2. 2020 
 
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 k termínu plnění 10. 2. 2020 

 

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. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr směnit pozemky parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc a parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc                   
ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za části pozemků parc. č. 962/1 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a parc. č. 959/10 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. schvaluje 
navýšení nájemného a pachtovného o inflační koeficient 2,8 % u nemovitého majetku 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

4. bere na vědomí 
změnu názvu právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,                        
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 709 94 234 na Správa 
železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, 
IČO: 709 94 234, a současně bere na vědomí, že dosud neuzavřené smlouvy se Správou 
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železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 11000, IČO: 709 94 234 budou již uzavřeny se Správou železnic, státní 
organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 709 94 
234 dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

5. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 793/1, 
parc. č. 793/10, parc. č. 793/11, parc. č. 793/15, parc. č. 793/16, parc. č. 793/17 a parc.                    
č. 793/18, vše orná půda v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

6. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
PR/BVB/001948/2014/Slo uzavřené dne 29. 7. 2015, s XXXXX a společností GasNet, s.r.o., 
spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu 
věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 19. 2. 2020 na 19. 2. 2024 a                              
v prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 19. 6. 2020 
na 19. 6. 2024 dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

7. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 6/3, parc. č. 604/2, parc. č. 613/3, parc. č. 637/3, parc. č. 1072, parc. č. 1077 a parc.                    
č. 1078, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 6/3, parc. č. 604/2, parc. č. 613/3, parc.                       
č. 637/3, parc. č. 1072, parc. č. 1077 a parc. č. 1078, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

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

 

3 Přístřešky MHD na autobusových a tramvajových zastávkách a 
reklamních zařízení  ve vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně informace o výši kupní ceny dle znaleckého posudku 

 

2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu prostřednictvím advokátní kanceláře Ritter - Šťastný předložit 
společnosti euroAWK s.r.o. nabídku na koupi 67 přístřešků MHD za kupní cenu dle 
znaleckého posudku zadaného SMOL s požadavkem vyjádřit se k této nabídce                                
do 21. 2. 2020 

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
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3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu předložit důvodovou zprávu na koupi 67 přístřešků MHD                          
z vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o. do vlastnictví SMOl za cenu dle znaleckého posudku 
zadaného SMOl a s účinností nejpozději ke dni 29. 3. 2020, která by byla předložena ZMO 
dne 9. 3. 2020 ke schválení 

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

4. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s odborem strategie a řízení a odborem dopravy a územního 
rozvoje předložit RMO návrh dalšího postupu ve 2 variantách – 1. varianta pořízení nových 
přístřešků MHD, 2. varianta koncesní řízení (pořízení a provozování nových přístřešků 
MHD), včetně rozboru výhod, nevýhod a rizik jednotlivých variant s uvedením nezbytných 
věcných, časových a finančních opatření 

T: 2. 3. 2020 
O: vedoucí odboru investic, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, vedoucí 

odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Mgr. Miloslav Tichý, člen rady města 

Bod programu: 3. 
 

 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
smlouvu o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města 
Olomouce na částech pozemků parc. č. 84/3 a parc. č. 84/13, vše ostatní plocha                               
v k.ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví spolku TJ MILO Olomouc, z.s., spočívající v právu 
umístění a provozování veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, 
provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění veřejného osvětlení                    
na dobu neurčitou a bezúplatně dle důvodové zprávy bod 1.1, 

 

3. schvaluje 
záměr budoucího bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 124/1 ostatní plocha                       
o výměře cca 30 m2 v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným za bezúplatný převod části pozemku parc. č. 124/10 ostatní plocha 
o výměře cca 120 m2 v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce, mezi Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a statutárním 
městem Olomouc jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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5 Veřejná zakázka č. 20012 - ZŠ Svatý Kopeček - odborné 
učebny, tělocvična, stropy - stavební část - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Veřejná zakázka č. 19182 - Nová pobočka Knihovny města 
Olomouce na ul. Trnkova - schválení soutěžních podmínek 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
soutěžní podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 5.1. 
 

 

7 Rozpočtové změny roku 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 - část A a B 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy - část A 
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3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2020 dle důvodové zprávy - část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2020                         
dle důvodové zprávy - část B 

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

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

8 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a 
rozhodovacích činností MMOl v 2. pololetí 2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

9 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

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

a) Jiráskova 10C, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1) 

b) Synkova 8, Olomouc, č.b. 28, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a) 

c) Synkova 4, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 se XXXXX dle důvodové zprávy bod 2b) 

d) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 2+0 s XXXXXdle důvodové zprávy bod 2c) 

e) Synkova 4, Olomouc, č.b. 30, o velikosti 3+1 se XXXXX dle důvodové zprávy bod 2d) 

f) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2e) 

g) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s XXXXX a XXXXX dle důvodové 
zprávy bod 2f) 

h) Sokolská 48, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2g) 

ch) Jiráskova 9, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2h) 

i) Holická 51, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 4) 

 

3. bere na vědomí 
přechod nájmu bytu č. 2, Topolová 6, Olomouc na XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 3) 
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4. schvaluje 
převedení budoucí kupní smlouvy na byt č. 2, Topolová 6, Olomouc na XXXXX, po 
odsouhlasení Družstvem Olomouc, Jižní 

dle důvodové zprávy bod 3) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

10 Koordinace staveb most M7, TT 8. května a PPO II.B 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

11 Smlouva o realizaci PPO IIB - most Masarykova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o realizaci protipovodňového opatření Morava, Olomouc – zvýšení 
kapacity koryta II. B etapa v části dotýkající se mostu Masarykova a navazujících stavebních 
objektů dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat Smlouvu o realizaci protipovodňového opatření Morava, Olomouc – zvýšení 
kapacity koryta II. B etapa v části dotýkající se mostu Masarykova a navazujících stavebních 
objektů dle přílohy důvodové zprávy 

T: 24. 2. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

12 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc 
IDSOK 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK dle přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK 

T: 2. 3. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

13 Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín, Nová Ulice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu regulačního plánu RP-22 
Sídliště Neředín, Nová Ulice a vydat regulační plán RP-22 Sídliště Neředín, Nová Ulice 

 

3. ukládá 
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu RP-22 Sídliště 
Neředín, Nová Ulice a návrh na vydání regulačního plánu RP-22 Sídliště Neředín, Nová 
Ulice na zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

14 Petice - regulační plán RP-22 Sídliště Neředín -  Nová Ulice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou DZ 

 

2. ukládá 
určenému zastupiteli předložit a projednat petice na nejbližším zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
 

3. ukládá 
informovat petenty ve smyslu důvodové zprávy 

T: 24. 2. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

4. schvaluje 
výpověď nájmu částí pozemků parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 2135 o 
výměře 6 m2 a parc. č. 875/1 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc                         
dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/27/2005/M ve znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené se 
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společností outdoor akzent s.r.o. 

 

5. schvaluje 
schvaluje výpověď nájmu části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/77//2003/Pl ve znění 
dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené s panem XXXXX 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 

15 Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné 
městské mobility Olomouc  – aktualizace akčních plánů  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit akční plán Strategického plánu rozvoje města Olomouce na rok 2020 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
schválit akční plán Plánu udržitelné městské mobility Olomouc na roky 2020 - 2022 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 

16 Aktualizace studie přeložky silnice Chválkovice – Samotíšky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 

17 Adaptační strategie - podání žádosti o podporu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou žádosti o dotaci a podáním žádosti o dotaci do výzvy SGS-3 Oslo 

 

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

Bod programu: 16. 
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18 Okresní hospodářská komora – vyhodnocení dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

19 Multifunkční hala Olomouc – informace o dalším postupu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení ve spolupráci s odborem právním, odborem investic, 
odborem cestovního ruchu, kultury a sportu a odborem majetkoprávním  zpracovat analýzu 
rizik jednotlivých modelů výstavby a provozování 

T: 6. 4. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 18. 
 

 

20 Příprava úsporných opatření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
předložit návrh řešení úsporných opatření dle úkolů a odpovědnosti uvedených v důvodové 
zprávě 

T: 25. 5. 2020 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora, Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

21 Služby městských společností a organizací, kompetence 
odborů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
příslušným odborům (garantům veřejně prospěšných služeb) v součinnosti s odborem 
strategie a řízení postupovat i nadále dle závěrů důvodové zprávy 

T: 29. 6. 2020 
O: vedoucí odborů 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 20. 
 

 

22 Předchozí souhlas zřizovatele se zapojením škol - 
příspěvkových organizací do projektů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
věcně příslušného náměstka pro oblast školství vydáváním předchozího souhlasu k zapojení 
příspěvkových organizací - škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc,                         
do realizace projektů blíže specifikovaných v dokumentaci odboru školství MMOl 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

23 Žádosti o dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v 
roce 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podání žádostí dle důvodové zprávy 

 

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

 

24 Darování nepotřebného majetku požární ochrany 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 



 11 

 

2. schvaluje 
darování nepotřebného majetku dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
podpisem darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 

T: 2. 3. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 

25 Dotace v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci                    
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových smluv 

 

4. nevyhovuje 
žádostem do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč                        
z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací a z toho vyplývající rozpočtové změny a schválit uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotace, ve znění dle vzorových smluv u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu 
SMOl, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádostem nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
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26 Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

27 Kontrola dotace u 1. HFK Olomouc spolek poskytnuté v r. 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 26. 
 

 

28 Kontrola dotace u Ivo Hegera poskytnuté v roce 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 27. 
 

 

29 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 28. 
 

 

30 Studijní cesta SHS ČMS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na studijní cestě dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zpracovat závěrečnou zprávu včetně příkladů dobré praxe využitelných pro město Olomouc 

T: 29. 6. 2020 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., člen rady města 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., člen rady města 

Bod programu: 29. 
 

 

31 Výjimka z alkoholu pro městské akce - 1. pololetí 2020  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek na akci  Olomoucké masopustní veselí dne 15. 2. 
2020 na veřejném prostranství Horního náměstí, na akci Olomoucké Velikonoce ve dnech 
6.4.-12.4.2020 na veřejném prostranství Horního náměstí, na akci Olomoucký tvarůžkový 
festival ve dnech 18.4.-19.4.2020 na veřejném prostranství Horního a Dolního náměstí,                  
na akci Zahájení turistické sezony dne 16.5.2020 na veřejném prostranství Horního náměstí 
a na akci Svátky města Olomouce ve dnech 5.6.-7.6.2020 na veřejném prostranství Horního 
náměstí 

 

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

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

32 Poskytnutí věcného daru partnerskému městu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí věcného daru dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
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33 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru dotačních projektů Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2023 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 32. 
 

 

34 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle upravené důvodové zprávy s účinností 
od 1. 4. 2020 a 1. 5. 2020 

 

3. ukládá 
zpracovat dodatek "Podpisového řádu SMOl" a "Organizačního řádu MMOl a MPO" se 
zakomponováním změn dle upravené důvodové zprávy 

T: 23. 3. 2020 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32.1. 
 

 
 
 

 

 

 

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

Mgr. Matouš Pelikán v.r. 
náměstek primátora 

  

 


