
 

USNESENÍ 
 

z 32. schůze Rady města Olomouce, konané dne 6. 10. 2015 
 

Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- 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 6.10.2015 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
část 71 bodu 2 usnesení RMO z 29.6.2015 týkající se Majetkoprávních záležitostí 
 
 

4. revokuje 
část 4 bodu 37 usnesení RMO z 30.9.2014 týkající se organizační změny na odboru 
koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č.  MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků č. 1 
až č. 10 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve změně doby 
nájmu z doby určité do 31. 12. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2025 u částí pozemků parc. č. 
3049/1 lesní pozemek o výměře 17 835 m2, parc. č. 3049/2 lesní pozemek o výměře 2 150 
m2 a parc. č.  2601 trvalý travní porost o výměře 123 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, 
u ostatních nemovitých věcí, které jsou předmětem nájmu, doba nájmu zůstává beze změny, 
tj. doba určitá do 31. 12. 2020, a spočívající ve vyjmutí   částí pozemků parc. č. 3049/1 lesní 
pozemek o výměře 2 931 m2, parc. č. 3049/3 lesní pozemek o výměře  6 528 m2, parc. č. 
3263 ostatní plocha o výměře  13 m2, parc. č. 800 lesní pozemek o výměře 567 m2, vše        
v k. ú. Huzová, obec Huzová a částí pozemků parc. č. 348/2 lesní pozemek o výměře 17 m2, 
parc. č. 346/8 lesní pozemek o výměře 2 m2, parc. č. 346/2 lesní pozemek o výměře 436 m2, 
parc. č. 346/3 lesní pozemek o celkové výměře 1 550 m2, parc. č. 346/9 lesní pozemek 
o výměře 1 385 m2, parc. č. 897/2 ostatní plocha o celkové výměře 201 m2, parc. č. 898 
ostatní plocha o výměře 5 m2 a parc. č. 899 ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v k. ú. 
Dalov, obec Šternberk, včetně lesní cesty Berounka, která je jejich součástí, z předmětu 
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nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

2. ukládá 
společnosti Lesy města Olomouce, a. s. provádět průběžnou údržbu a opravy lesní cesty 
Berounka, která se nachází na částech pozemků parc. č. 3049/1 lesní pozemek o výměře 
2 931 m2, parc. č. 3049/3 lesní pozemek o výměře  6 528 m2, parc. č. 3263 ostatní plocha 
o výměře  13 m2, parc. č. 800 lesní pozemek o výměře 567 m2, vše v k. ú. Huzová, obec 
Huzová a na částech pozemků parc. č. 348/2 lesní pozemek o výměře 17 m2, parc. č. 346/8 
lesní pozemek o výměře 2 m2, parc. č. 346/2 lesní pozemek o výměře 436 m2, parc. č. 346/3 
lesní pozemek o celkové výměře 1 550 m2, parc. č. 346/9 lesní pozemek o výměře 1 385 m2, 
parc. č. 897/2 ostatní plocha o celkové výměře 201 m2, parc. č. 898 ostatní plocha o výměře 
5 m2 a parc. č. 899 ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v k. ú. Dalov, obec Šternberk a je 
jejich součástí dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
T: dle důvodové zprávy 
O: ředitel Lesů města Olomouce, a.s. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 
 

3 Veřejná zakázka č. 15117 - Povel - obytná zóna - revitalizace a 
regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I - JŘBÚ  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu obsaženém v důvodové zprávě. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou vč. dodatku smlouvy o dílo. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 

4 Veřejná zakázka č. 15063 - Návrh Olomouckých listů 2016 - 
zadání - výběr nejvhodnějšího návrhu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Návrh Olomouckých listů 2016", 
archivní číslo 15063.  
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 107 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. výběr nejvhodnějšího návrhu dle 
upravené důvodové zprávy. 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 

5 Veřejná zakázka č. 15120 - Olomoucké listy 2016 - JŘBU 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Olomoucké listy 2016 - JŘBU“ archivní číslo 15120 
b) zájemce, který bude vyzván k jednání a podání nabídky dle DZ. 
 
3. ustavuje 
komisi pro jednání se zájemcem a posouzení nabídky ve složení dle upravené důvodové 
zprávy. 
 

4. pověřuje 
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., k podpisu všech dokumentů souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 3. 2. 
 

 
 

6 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2015 
dle upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 
 

7 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy na byt č. 5, Sladkovského 1E, Olomouc 
s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
 
3. souhlasí 
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou na 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b) 
 
4. schvaluje 
výpovědi z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c)  
 
5. vyhovuje 
žádosti o ponechání snížené sazby nájemného u bytu č. 1, Náves Svobody 41, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
6. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 9 v domě Horní náměstí 18 v Olomouci k datu 
15.10.2015 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

8 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel – přednostní umístění v Domě 
s pečovatelskou službou v Olomouci 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

9 Cyklostezka Babíčkova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
další postup dle varianty/postupu č. 1 a), c) důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic ihned postupovat dle varianty/postupu č. 1a), c) důvodové zprávy 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

10 Tř. Míru – Neředínská – úprava křižovatky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
ekonomickému odboru ihned podepsat předběžnou řídící kontrolu 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

11 ZŠ Řezníčkova - hřiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup řešení dle bodu C) Návrhu řešení důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

12 Dopravní omezení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postupovat dle způsobu dle bodu 1) důvodové zprávy 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 11. 

 
 
 

13 Přechod pro chodce - ulice Pražská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru dopravy oslovit firmu PATRIOT za účelem zpracování studie provedení světelného 
signalizačního zařízení pro chodce na ul. Pražská 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

3. ukládá 
odboru investic přímé zadání projekční přípravy dle důvodové zprávy 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
odboru investic zařadit realizaci akce do návrhu plánu investičních akcí roku 2016 
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí odboru investic 

 
5. ukládá 
ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem investic podepsat předběžnou řídící kontrolu 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 12. 
 

 
 

14 Malé projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotací dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 13. 
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15 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 5. zasedání ZMO 
konaného 14.9.2015 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 5, část 196 usnesení ZMO ze dne 14.9.2015 – Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 
1 + dodatek č. 2: 
- odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod č. 1.1 (T: ihned) 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

2. ukládá 
k bodu 9, část 3 usnesení ZMO ze dne 14.9.2015 – OZV o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích: 
- zřídit pracovní skupinu složenou ze zástupců politických subjektů zastoupených v ZMO 
s cílem vypracovat novou podobu OZV a předložit příslušnou OZV ke schválení                      
v ZMO (T: 1.čtvrtletí 2016) 
T: březen 2016 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

3. ukládá 
k bodu 10, část 2 usnesení ZMO ze dne 14.9.2015 – Zahájení výběrového řízení akce 
Rekonstrukce komunikace tř. 1. máje – odůvodnění: 
- Radě města Olomouce předložit na příští jednání RMO prezentaci projektu rekonstrukce 
ul. 8. května k zahájení diskuse nad jeho podobou (T: říjen 2015) 
T: 20. 10. 2015 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

4. ukládá 
k bodu 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 14.9.2015 – Návrh zadání souboru změn č. I 
Územního plánu Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č. I 
Územního plánu Olomouc (T: ihned) 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

5. ukládá 
k bodu 12, část 3 usnesení ZMO ze dne 14.9.2015 – Regulační plány Povel: 
- odboru koncepce a rozvoje zahájit pořizování Regulačního plánu Teichmanova – Peškova 
(T: ihned) 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

6. ukládá 
k bodu 12, část 5 usnesení ZMO ze dne 14.9.2015 – Regulační plány Povel: 
- odboru koncepce a rozvoje veřejně projednat záměr zrušení RP sídliště Povel-Čtvrtky (T: 
ihned) 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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7. ukládá 
k bodu 16, část 2 usnesení ZMO ze dne 14.9.2015 – Financování vodohospodářské 
infrastruktury:  
- zajistit analýzu stávajícího smluvního vztahu týkajícího se provozu vodohospodářské 
infrastruktury (T: 1. čtvrtletí 2016) 
T: březen 2016 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 14. 
 
 
 

16 Zahraniční služební cesta do Kunmingu, Čína 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 
 

17 Vyhlášení Programů na poskytování dotací v oblasti využití 
volného času dětí a mládeže a v oblasti podpora mateřských 
škol a základních škol jiných zřizovatelů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyhlášení Programu na poskytování dotací v oblasti využití volného času dětí a mládeže 
a Programu na poskytování dotací v oblasti podpora mateřských škol a základních škol jiných 
zřizovatelů dle důvodové zprávy a dle příloh důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

18 Pojmenování ulice – Droždín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s názvem ulice dle návrhu KMČ  
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3. ukládá 
předložit navržený název ulice dle upravené důvodové zprávy na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

19 Změny v odborné komisi a v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 
do funkce člena komise pro sport a tělovýchovu pana Františka Kráčmara 
 

3. odvolává 
z funkce člena KMČ č. 17 Olomouc - střed pana Radima Šimečka 
 

4. jmenuje 
- do funkce člena KMČ č. 27 Olomouc - Týneček pana Romana Zapletala 
- do funkce člena KMČ č. 17 Olomouc - střed paní Zuzanu Majerovou Zahradníkovou 
 

5. ukládá 
informovat předsedy a nově jmenované členy příslušných komisí o schválených změnách 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

20 Souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku - MDO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s vyřazením neupotřebitelného majetku dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit 
s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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21 Souhlas s výpůjčkou kostýmů od Baletního studia při MDO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje 
vydat předchozí souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy o výpůjčce kostýmů do 31. 12. 2020 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

22 Žádost o čerpání finančních prostředků z investičního fondu 
MDO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje 
vydat souhlas s čerpáním investičního fondu MDO dle DZ 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit 
s rozhodnutím RMO příspěvkovou organizaci 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

23 Územní studie 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 
 

24 Personální změny ve složení Povodňové komise města  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. souhlasí 
s odvoláním stávajícího člena Povodňové komise města Olomouce (zástupce AČR)  
a  jmenováním nově navrženého člena Povodňové komise města Olomouce dle důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
složení Povodňové komise města Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
zapracovat personální změny v Povodňové komisi města Olomouce jako součást 
dokumentace protipovodňové ochrany města Olomouce 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

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

 
 

25 Návrh 4. komunitního plánu soc. služeb v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s návrhem 4. komunitního plánu soc. služeb, dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
harmonogram procesu konzultací 4. komunitního plánu soc. služeb, dle důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
pravidla pro sběr a vypořádání připomínek ke 4. KPSS 
 

5. ukládá 
předložit návrh 4. KPSS včetně zpracovaných připomínek na jednání RMO dne 19.11.2015, 
k doporučení ke schválení ZMO 
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 
 

26 Obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouci - závěrečné 
vyhodnocení akce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Obnova zeleně Ústředního 
hřbitova v Olomouci" (bankovní účet č. 4644022/0800) včetně výpisů ze zvláštního 
bankovního účtu do konce roku 2025 dle bodu 4.3 důvodové zprávy 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 4644022/0800 (projekt "Obnova zeleně Ústředního hřbitova 
v Olomouci") dle bodu 3.2 důvodové zprávy 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou 
v rámci realizace projektu "Obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouci" do konce roku 
2025 dle bodu 4.3 důvodové zprávy 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Obnova zeleně 
Ústředního hřbitova v Olomouci" do konce roku 2025 dle bodu 4.3 důvodové zprávy 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

6. ukládá 
zajistit naplnění podmínek vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle bodu 4.1 a) - c) 
důvodové zprávy 
T: 3. 11. 2015 
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce 
 

7. souhlasí 
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 
 

27 Žádosti o stanovisko města ke zřízení soukromých základních 
škol 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. vydává 
kladné stanovisko k záměru zřídit na území města Olomouce soukromou základní školu dle 
bodu 1 důvodové zprávy 
 

3. vydává 
záporné stanovisko k záměru zřídit na území města Olomouce soukromou základní školu dle 
bodu 2 důvodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 

 
 
 

28 Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace na soc. služby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
uzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy 
T: 20. 10. 2015 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 
 

29 Valná hromada Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
odložení konání valné hromady Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s. 
 

2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce návrh na delegování zástupce statutárního města 
Olomouce na jednání valné hromady Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s. 
T: 3. 11. 2015 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 
   
 

 

 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r. 
primátor města Olomouce  

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

  

 


