
 

USNESENÍ 
 

z 76. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 1. 2017 
 

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 10. 1. 2017 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

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

 
 

2 Veřejná zakázka č. 16143 – Luční ulice – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace – vyloučení vybraného dodavatele  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. vylučuje 
v souladu  s § 122 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen "ZZVZ") vybraného dodavatele, 
který nepředložil originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci a informace a 
doklady dle § 104 odst. 2  písm. a) a b) ZZVZ 
 

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

 
 

3 Veřejná zakázka č. 16157 - Služby mobilního operátora 2017 - 
2019 - podpis smluv o centralizovaném zadávání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. pověřuje 
tajemníka Bc. Jana Večeře k podpisu smluv o centralizovaném zadávání se zadavateli 
uvedenými v upravené důvodové zprávě 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 

4 Veřejná zakázka č. 16156 - Zelená brána města Olomouce – 
zrušení VZ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ruší 
zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů   
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 2. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 16196 - Hamerská ulice - silnice III 4436, 
org. 15549, Hamerská stoka H IV – propoj na ul. Přerovská, 
org. 15699 - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Hamerská ulice – 
silnice III 4436, Hamerská stoka H IV – propoj na ul. Přerovská “ evidenční číslo 16196 
b) postup v souladu s § 7 zákona č. 134/2016 Sb., tj. společné zadávání zadavatelů statutární 
město Olomouc a Správa silnic Olomouckého kraje. 
 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle upravené důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 3. 
 

 
 

6 Jihoslovanské mauzoleum 2. etapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
investiční záměr dle přílohy důvodové zprávy, který byl zpracován pro účely dotace z 
Ministerstva obrany ČR 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 

7 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1a) 
b) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 31, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1b)  
c) U Letiště 8, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s Lenkou xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1c) 
 

3. souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 2)  
 

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.1.2017 k bytu č. 2, Černá cesta 27, 
Olomouc na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
sazbu nájemného 65,- Kč/m2/měsíc u bytu č. 5, Masarykova třída 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4)   
 
výpověď z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5)  
 
zvýšení sazby nájemného u bytů se započitatelnou podl. plochou  do 55,00 m2 dle varianty I., 
tj. zvýšení na sazbu 90,- Kč/m2/měsíc, s účinností od 1.4.2017 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
zvýšení sazby nájemného u bytů v domě Holická 51 v Olomouci na 57,20 Kč/m2/měs. 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 

8 Projekt podpory plánování sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s postupem přípravy projektu, dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podat projektovou žádosti na projekt „Rozvoj procesu plánování sociálních služeb na území 
SO OÚORP Olomouc“, dle důvodové zprávy 
T: 7. 2. 2017 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 

vedoucí odboru evropských projektů 
 

4. souhlasí 
s navrženým složením přípravného projektového týmu, dle důvodové zprávy 
 

5. souhlasí 
s podepsáním Prohlášení o partnerství, dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

9 Modernizace tramvajové tratě 1.máje - projektový záměr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
projektový záměr Modernizace tramvajové tratě 1.máje jako přílohu žádosti o dotaci 
z Operačního programu Doprava 2014-2020 
 

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

 
 

10 Jilemnického, Nedvězí centrum – dopravní opatření – 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

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.117D03B000019  z IROP pro období 2014-2020 na realizaci projektu s názvem 
"Jilemnického, Nedvězí centrum – dopravní opatření " 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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11 Rekonstrukce podchodu Brněnská - Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
na vědomí předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 
117D03B000025 z IROP pro období 2014-2020 na realizaci projektu  s názvem Rekonstrukce 
podchodu Brněnská 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

12 Výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 5 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
výzvy č. 5 nositele ITI Olomoucké aglomerace pro předkládání projektových záměrů 
o poskytnutí podpory k realizaci integrovaného projektu (dle upravené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy). 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

13 Kollárovo náměstí - územní studie 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru investic ihned zahájit projektovou přípravu přemístění fragmentů kašny, tzv. 0 etapa, 
přímým zadáním studiu PaB, s.r.o. 
T: 24. 1. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
odboru investic zařadit kompletní projektovou přípravu úprav Kollárova náměstí do návrhu 
rozpočtu SMOl roku 2018 
T: srpen 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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14 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
o povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

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

 
 

15 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: 15. 
 

 
 

16 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
z funkce člena KMČ č. 27 paní Bc. Šárku Šubovou, DiS. 
 

3. jmenuje 
do funkce člena KMČ č. 27 pana Petra Hlobila 
 

4. ukládá 
informovat předsedu, odvolanou a nově jmenovaného člena KMČ o schválených změnách 
T: 24. 1. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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17 Plán udržitelné městské mobility  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
prof. RNDr. Víta Voženílka, CSc., členem Řídící skupiny plánu udržitelné městské mobility 
Olomouc 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

18 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MDO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s vyřazením nepotřebného majetku dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit 
s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci 
T: 24. 1. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 

19 Různé - podněty k prošetření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 

20 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 13. zasedání 
ZMO konaného 19.12.2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 4, část 3 usnesení ZMO ze dne 19.12. 2016 - Návrh rozpočtu SMOl na rok 2017: 
- Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
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rozpočtových změnách roku 2017 
T: průběžně 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

2. ukládá 
k bodu 9, část 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2016 - Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o 
školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc:  
- informovat o přijatém usnesení ředitele základních škol (T: prosinec 2016) 
T: 24. 1. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

3. ukládá 
k bodu 10, část 3 usnesení ZMO ze dne 19.12.2016 - Obecně závazná vyhláška č. 9/2016 o 
školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město 
Olomouc: 
- ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele základních a mateřských škol (T: prosinec 
2016) 
T: 24. 1. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. ukládá 
k bodu 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2016 - Dodatky zřizovacích listin 
příspěvkových organizací - škol: 
- informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol (T: prosinec 2016) 
T: 24. 1. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

5. ukládá 
k bodu 16, část 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2016 - Pojmenování ulic: 
- informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle stanovených směrnic (T: ihned) 
T: 24. 1. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 21. 
 

 
 

21 Provoz zimního stadionu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. bere na vědomí 
uzavřenou nájemní smlouvu na období 1. 5. 2016 – 31. 12. 2016 ze dne 30. 12. 2016, 
darovací smlouvu ke dni 30. 12. 2016 a převzetí předmětu nájmu do správy OVVI 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na období 1. 1. 2017 – 30. 4. 2017 
 

4. souhlasí 
s přijetím daru a uzavřením darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 
 

 



 9 

5. ukládá 
vyúčtovat náklady související s pronájmem od 1. 1. 2017 – 30. 4. 2017 HC Olomouc, s.r.o. 
T: květen 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

6. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 

7. ukládá 
podepsat předmětnou nájemní smlouvu 
T: 24. 1. 2017 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 22. 
 

 

22 Zahraniční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s účastí dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 23. 
 

 

23 Tramvajová trať Sokolská - Zámečnická 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup dle DZ 
 

3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zajištění studie uličního profilu a tramvajové trati dle důvodové 
zprávy 
T: září 2017 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

 

 

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

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

 


