
 

USNESENÍ 
 

z 53. schůze Rady města Olomouce, konané dne 31. 5. 2016 
 

 

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 31. 5. 2016 dle upravené důvodové 
zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
část 2 bodu 27 usnesení Rady města Olomouce z 10. 2. 2014 týkající se Umělého vodáckého 
kanálu 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 178/11 orná půda (dle GP parc. č. 178/11 orná půda) 
o výměře 600 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 

2. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 178/11 orná půda (dle GP parc. č. 178/17 orná půda) 
o výměře 493 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 

3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 1062/50 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 804/5 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 804/45 ostatní plocha) o výměře 35 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 

4. schvaluje 
změnu náležitostí nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 1 
m2, část pozemku parc. č. 79/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, část pozemku parc. č. 124/10 
ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o celkové výměře 
2 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 792/2 ostatní 
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plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavírané s  panem xxxxxxxxxxxxx 
spočívající ve změně nájemného z 1 324,- Kč bez DPH/m2 reklamní plochy/rok na 1 324,- Kč 
bez DPH/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
 

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

 
 

3 Veřejná zakázka č. 16083 - FZŠ Hálkova - přístavba učeben - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „FZŠ Hálkova – přístavba učeben“ archivní číslo 16083, 
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 
c) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností RTS, a.s., 
Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno - Židenice, IČ 25533843. 
 

2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy. 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 

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

 
 

4 Veřejná zakázka č. 16103 - I.P.Pavlova 1017/62 - rekonstrukce 
elektroinstalace bytového domu - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
 

3. ustavuje 
a) v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení dle 
důvodové zprávy 
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b) v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy 
c) v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků ve 
složení dle důvodové zprávy 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse 
a) ke schválení a podpisu konečné verze zadávací dokumentace 
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou 
c) k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 1. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 16054 - Nákup elektrické energie pro rok 
2017 - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3. 2. 
 

 
 

6 Veřejná zakázka č. 16107 - Projekty AQP & SMOl V ROCE 
2016-2017 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
v souladu s čl. 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 objednání služeb ve finančním limitu dle 
předložené důvodové zprávy u společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s., IČ 278 20 378, 
sídlem Olomouc - Slavonín, Kafkova 526/21, PSČ 78301 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 3. 
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7 Veřejná zakázka č. 15109 - Ulice 1. máje - rekonstrukce 
tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí - vyloučení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských 
sítí“ archivní číslo 15109 
 

2. vylučuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu dle návrhu komise pro posouzení kvalifikace obsaženém 
v důvodové zprávě 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 4. 
 

 
 

8 Rozpočtové změny roku 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2016 dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 
 

9 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SMOl na rok 2017 
- 2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se návrhu střednědobého rozpočtového výhledu SMOl na rok 2017 
- 2019 včetně všech příloh 
 

2. schvaluje 
návrh střednědobého rozpočtového výhledu SMOl na rok 2017 - 2019 dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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10 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu nové obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

3. ukládá 
1.náměstkovi primátora JUDr. Martinovi Majorovi, MBA, předložit na nejbližší zasedání ZMO 
novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 
 

11 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 23, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
b) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
c) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2b) 
 

3. souhlasí 
1. s rozšířením subjektu nájemce: 
o xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc, byt č. 4 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
2. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc, byt č. 5 – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 5)  
 
3. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc, byt č. 12  
dle důvodové zprávy bod 6)  
 

4. schvaluje 
sazbu nájemného 52,- Kč/m2/měsíc u bytu č. 2 v domě Sokolská 25, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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12 Regulační plány 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
určit RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na 
pořízení regulačních plánů,  jejichž pořízení a vydání je podmíněno Územním plánem 
Olomouc, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů 
 

3. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 27.6.2016 důvodovou zprávu o regulačních plánech a návrh 
„určeného zastupitele“ 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

13 Odpověď na výzvu Rady Olomouckého kraje k podnětu na 
přezkum nečinnosti RMO - stavební uzávěra 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
návrh odpovědi na výzvu Rady Olomouckého kraje k podnětu na přezkum nečinnosti Rady 
města Olomouce ve věci vydávání územního opatření o stavební uzávěře v ploše označené 
v Územním plánu Olomouc 03/056P, dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy  
 

3. ukládá 
ihned odpovědět na výzvu dle bodu 2. usnesení 
T: 15. 6. 2016 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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14 OZV o cenové mapě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě 
stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2016/2017) 
 

2. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků na území 
statutárního města Olomouce (2016/2017) na nejbližším zasedání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na 
území statutárního města Olomouce (2016/2017) 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

15 Tererovo náměstí - navýšení parkovacích míst 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
převzetí stavebních úprav odborem správy městských komunikací a MHD a odborem 
životního  prostředí dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
převzetí parkovacích stání včetně odvodnění a veřejného osvětlení do majetku a správy 
odboru správy městských komunikací a MHD po realizaci stavby 
T: 22. 11. 2016 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

4. ukládá 
převzetí výsadby dřevin na základě uzavřené smlouvy o následné péči do údržby odboru 
životního prostředí - po realizaci stavby 
T: 22. 11. 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

16 Barákova - kanalizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 



 8 

2. schvaluje 
rozšíření předmětu plnění dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

17 Pešinova - rekonstrukce kanalizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
řešení PD komunikace dle varianty č. 2 důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
případnou úpravu smluvního vztahu s projektantem dle schválené varianty řešení PD 
komunikace 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

18 Lávka Dobrovského 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postupovat dle varianty A) důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 
 

19 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení SHISHA BAR & GRILL 
v ulici Riegrova  21,  Olomouc, v rozsahu 38,25 m2  pro žadatele f. Shisha Bar & Grill s.r.o., 
Riegrova 21, 779 00 Olomouc, na dobu  od 10.6. do 31.10. 2016.   
 

 

 

 

 



 9 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení GREEN BAR v ul. 
Ztracená 3, Olomouc, v rozsahu 21,90 m2 pro žadatele fu GREEN BAR Veget s.r.o., 
Ztracená 3, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.6. do 15.9. 2016.    
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 
 

20 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 18. 
 

 
 

21 Svátky písní - parkování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyhovět žádosti Festa Musicale z.s. dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 19. 
 

 
 

22 Pilotní projekt na podporu třídění odpadů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
smlouvu o spolupráci na pilotním projektu na podporu třídění odpadů s autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a.s. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. podpisem smlouvy 
T: 21. 6. 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

23 Projekt česko-polské spolupráce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s podáním žádosti do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 
 

3. ukládá 
ihned podepsat dohodu o spolupráci na projektu dle přílohy důvodové zprávy 
T: 15. 6. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

24 Pamětní deska – Švédské šance 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s instalací pamětní desky dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 
 

25 Pamětní deska - S. Freud 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 
 věcně příslušného náměstka k podpisu smlouvy na vytvoření pamětní desky a pamětní 
medaile S. Freuda a schvaluje zařazení částky ve výši 280.000,- Kč do soupisu nekrytých 
požadavků a tyto pak převést, po jejich uvolnění, do rozpočtu odboru vnějších vztahů a 
informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 1. 
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26 Aktualizace odpisů roku 2016  příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
aktualizaci odpisů roku 2016 PO - škol dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 15. 6. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 
 

27 Vyhlášení konkurzního řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Olomouc, 
Zeyerova 23, dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. jmenuje 
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy Olomouc, 
Zeyerova 23, dle důvodové zprávy 
 

4. pověřuje 
PhDr.Hanu Fantovou, vedoucí odboru školství, funkcí tajemnice konkurzní komise 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 
 

28 Prodej služebních zbraní MPO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
prodej služebních zbraní dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 26. 
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29 Audit poskytování veřejných podpor z rozpočtu SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření uvedená v části IV., bodu B., odbor vnějších vztahů 
a informací, předložené Zprávy  č. 1/2016 o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 9.3.2016 
T: 27. 9. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

3. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření uvedená v části IV., bodu B., odbor životního 
prostředí,  předložené Zprávy č. 1/2016 o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 9.3.2016 
T: 27. 9. 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 27. 
 

 
 

30 Souhlas s převedením prostředků z rezervního fondu do 
investičního fondu KMOL 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s převodem z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 52 630 Kč 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit s 
rozhodnutím RMO příspěvkovou organizaci 
T: 15. 6. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 
 

31 Souhlas se snížením nařízeného odvodu zřizovateli za rok 
2015 a provedení rozpočtové změny u MDO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
a) snížení nařízeného odvodu o částku 1 100 000 Kč, 
b) provedení rozpočtové změny 6409 položky 6121 prvku 2623 o částku 1 100 000 Kč, 
 

3. souhlasí 
s použitím investičního fondu ve výši 1 100 000 Kč na opravu omítky části budovy MDO bez 
zateplení. 
 

4. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit s 
rozhodnutím RMO příspěvkovou organizaci 
T: 15. 6. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 
 

32 Cena města Olomouce - změna statutu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
upravený statut Cen města Olomouce dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 
 

33 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 9. zasedání ZMO 
konaného 16.5.2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 8, část 4 usnesení ZMO ze dne 16.5.2016 - Pořízení změny č. IV Územního plánu 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny č. IV Územního plánu Olomouc (T: dle 
důvodové zprávy) 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

2. ukládá 
k bodu 9, část 5 usnesení ZMO ze dne 16.5.2016 - Veřejnoprávní smlouva v rámci 
implementace IROP 2014 - 2020: 
- tajemníkovi Magistrátu města Olomouce, Bc. Janu Večeřovi, zapracovat do interních 
směrnic Magistrátu města Olomouce řídící a kontrolní systém zprostředkujícího subjektu ve 
vazbě na povinnosti vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 
(T: červenec 2016) 
T: 19. 7. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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3. ukládá 
k bodu 10, část 3 usnesení ZMO ze dne 16.5.2016 - Dodatek č. 5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ 
Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace: 
- informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení (T: 27.6.2016) 
T: 21. 6. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. ukládá 
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO ze dne 16.5.2016 - Pojmenování ulic: 
- informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle stanovených směrnic (T: ihned) 
T: 15. 6. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 32. 
 

 
 

34 Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Pavla Bednaříka 
(Občané pro Olomouc) dnem 20. 5. 2016 
 

3. bere na vědomí 
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - prvního náhradníka (Občané pro 
Olomouc) pana Mgr. Richarda Kořínka dnem  21. 5. 2016 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
- vzít na vědomí vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Pavla 
Bednaříka (Občané pro Olomouc) dnem 20. 5. 2061 
- vzít na vědomí nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - prvního náhradníka 
(Občané pro Olomouc) pana Mgr. Richarda Kořínka dnem  21. 5. 2016 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 33. 
 

 
 

35 Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce Ing. Igora 
Kleinera  
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3. schvaluje 
pověření zastupováním v plném rozsahu ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy  města 
Olomouce PhDr. Radima Kašpara s účinností od 2.6. 2016 do doby nástupu nového ředitele 
jmenovaného na základě výběrového řízení 
 

4. ukládá 
informovat Ing. Igora Kleinera a PhDr. Radima Kašpara o usnesení RMO 
T: ihned 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

5. souhlasí 
s vyplacením odměny Ing. Igorovi  Kleinerovi dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 
 

36 Organizační záležitosti - organizační změna v oddělení 
zprostředkující subjekt ITI Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v oddělení zprostředkující subjekt ITI s účinností od 1. 6. 2016 
 

3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2016 
 

4. ukládá 
vedoucímu oddělení zprostředkující subjekt ITI a vedoucímu odboru evropských projektů 
předložit na jednání RMO města Olomouce konané dne 19. 7. 2016 projektovou žádost na 
úhradu výdajů zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace z Operačního programu 
Technická pomoc 
T: 19. 7. 2016 
O: vedoucí odboru evropských projektů 

vedoucí oddělení zprostředkující subjekt ITI 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 35. 
 

 
 

37 Organizační záležitosti - Objekt Tererovo náměstí 3 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
využití objektu Tererovo náměstí 3 dle návrhu a postupu popsaném v důvodové zprávě 
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3. souhlasí 
s přidělením uvolněných kanceláří dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
dopracovat projekční práce pro realizaci úprav a předložit RMO návrh finančního krytí 
T: 21. 6. 2016 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 1. 
 

 
 
 

38 AQUAPARK - návrh projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. souhlasí 
s úhradou nákladů na uvedené projekty formou zápočtu závazků a pohledávek 
 

3. ukládá 
realizovat objednávku služeb k projektu č. 1 a 2 dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
T: 21. 6. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. ukládá 
realizovat projekt č. 3 dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
T: 21. 6. 2016 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 
 
 

39 AQUAPARK - výsledek výběrového řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
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40 Souhlas s pořízením workoutového hřiště v areálu Plaveckého 
stadionu v Olomouci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s pořízením workoutového hřiště v areálu Plaveckého stadionu v Olomouci 
 

3. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku společnosti Olterm&TD Olomouc, a.s., za účelem pořízení 
workoutového hřiště dle důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


