
 

USNESENÍ 
 

z 8. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 18. 2. 2011  
 

 

1 Granty v oblasti kultury  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti kultura dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené přílohy důvodové zprávy v souladu s 
Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 28. 6. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ke schválení ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 
 
2 Granty v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené přílohy důvodové zprávy v souladu s 
Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 22. 3. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené přílohy důvodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Granty  oblasti cestovního ruchu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti cestovního ruchu dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené přílohy důvodové zprávy v souladu s 
Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 14. 6. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže a  

příspěvky v oblasti nespecifikovaných akcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže a příspěvky v oblasti 
nespecifikovaných akcí dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn uvedených v 
důvodové zprávě 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 22. 3. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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5 Podpora poskytovaná z rozpo čtu SMOl pro rok 2011 v oblasti 

tvorby a ochrany ŽP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávou 
 
2. schvaluje 
výši podpory dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy dle důvodové zprávy 
T: 8. 3. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. schvaluje 
rozpočtové změny dle charakteru žadatele (subjektu) 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Návrh na poskytnutí podpor z rozpo čtu SMOl oblast sociálních 

služeb a podpory projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
na jednání ZMO dne 23. 2. 2011 předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z 
rozpočtu SMOl nad 50 tis. Kč 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor statutárním městem Olomouc 
T: 8. 3. 2011 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6. 
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7 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změny roku 2011 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 2011 dle důvodové zprávy - 
část A 
b) předložit ZMO ke schválení rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
8 Změna závazných ukazatel ů rozpo čtu roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část 2. c) a 2. d) bodu číslo 8 usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 21. 12. 2010, 
týkající se schválení závazných ukazatelů roku 2011 a přenesení pravomoci Zastupitelstva 
města Olomouce na Radu města Olomouce schvalovat rozpočtové změny roku 2011 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) závazné ukazatele roku 2011 dle důvodové zprávy 
b) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2011 ve smyslu závazných ukazatelů. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 1. 
 
 
 
9 Návrh na za řazení do nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení žádosti do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit ZMO ke schválení požadavek dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. doporu čuje 
ZMO vykrýt zařazený požadavek dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 2. 
 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny v rámci M ěstského programu prevence 

kriminality  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny dle bodu I. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny dle bodu II. 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 3. 
 
 
 
11 Vydání zm ěny č.VII regula čního plánu MPR Olomouc (PRIOR)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat změnu č.VII regulačního plánu MPR Olomouc 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. ukládá 
předložit návrh na vydání změny č.VII regulačního plánu MPR Olomouc na jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
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12 Akciové spole čnosti s ú častí m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit návrh na členy statutárních orgánů akciových společností s majetkovou účastí města 
dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
uložit primátorovi vydat rozhodnutí jediného akcionáře 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
13 Návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromad u VHS 

Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. navrhuje 
zástupce SMOl na valnou hromadu VHS Olomouc, a.s. vč. náhradníka dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat navrženého zástupce SMOl (vč. náhradníka) na valnou hromadu VHS Olomouc , 
a.s.  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
14 Změna ve složení  ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Miroslava Gajdůška, 
MBA, ve volebním obvodu č. 4 za ČSSD dnem 8. 2. 2011 
 
3. bere na v ědomí 
nastoupení člena zastupitelstva města - prvního náhradníka ve volebním obvodu č. 4 za 
ČSSD pana PhDr. Pavla Urbáška dnem  9. 2. 2011 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. 
Miroslava Gajdůška, MBA, ve volebním obvodu č. 4 za ČSSD dnem 8. 2. 2011 
- vzít na vědomí nastoupení člena zastupitelstva města - prvního náhradníka ve volebním 
obvodu č. 4 za ČSSD pana PhDr. Pavla Urbáška dnem  9. 2. 2011 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
 
 
 
15 Jez u Sokolovny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přímé zadání studie zpracovateli dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat postup dle důvodové zprávy 
T: 14. 6. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
4. ukládá 
předložit návrh rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
T: 8. 3. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

Ing. Ivo Vlach v. r.  
1. náměstek primátora 

  
 


