
 

USNESENÍ 
 

z 88. schůze Rady města Olomouce, konané dne 16. 5. 2017 
 

 

 

1 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s., ve funkci valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2016 
 

3. schvaluje 
účetní roční závěrku za rok 2016, hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 5 429 444,78 Kč        
a výroční zprávu VFO, a.s. za rok 2016 
 

4. schvaluje 
zúčtovat ztrátu ve výši 5 429 444.78 Kč na neuhrazenou ztrátu z minulých let 
 

5. schvaluje 
OL AUDITING, s.r.o., č.osv.286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017 
 

6. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2016, roční závěrky za rok 2016, včetně zúčtování ztráty                      
na neuhrazenou ztrátu z minulých let dle návrhu představenstva společnosti a schválení 
auditora uvedeného v důvodové zprávě 
T: 30. 5. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře 
Technických služeb města Olomouce, a. s., ve funkci valné 
hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady 
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3. schvaluje 
- výroční zprávu za rok 2016, 
- roční účetní závěrku za rok 2016, 
- zprávu o vztazích za rok 2016, 
- rozdělení zisku za rok 2016 dle návrhu představenstva společnosti, 
- OL AUDITING s.r.o. oprávnění č. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za r. 2017 
- určení mzdy dle § 61 zákona o obchodních korporacích (ZOK) dle návrhu představenstva 
 

4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2016 a zprávy o vztazích, roční závěrky za rok 2016 a o rozdělení zisku 
za rok 2016 dle návrhu představenstva společnosti a schválení auditora OL AUDITING s.r.o. 
č. osv. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017 a určení mzdy 
T: 13. 6. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

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

 
 

3 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře 
Správy nemovitostí Olomouc a.s. ve funkci valné hromady   

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2016 
 

3. schvaluje 
Výroční zprávu za rok 2016, roční účetní závěrku za rok 2016, zprávu o ovládacích vztazích   
a rozdělení zisku za rok 2016 
 

4. schvaluje 
společnost FPP Audit office spol.s r.o., zastoupenou Ing. Martou Pajunčekovou jako auditora 
pro ověření účetní závěrky za rok 2017 
 

5. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2016, roční účetní závěrky za rok 2016 včetně rozdělení zisku za rok 
2016 dle návrhu předsedy představenstva  
T: 30. 5. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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4 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v 
působnosti valné hromady Dopravního podniku města 
Olomouce, a.s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Dopravní podnik města Olomouce, 
a.s. a zprávu dozorčí rady společnosti DPMO, a.s. pro jednání jediného akcionáře 
 

3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2016, roční účetní závěrku za rok 2016, zprávu o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 
 

4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2016, roční účetní závěrky za rok 2016 včetně rozhodnutí o rozdělení 
zisku za rok 2016 dle návrhu představenstva společnosti 
T: 13. 6. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 4. 
 

 
 

5 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře 
Lesů města Olomouce, a. s., ve funkci valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2016 
 

3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2016, roční účetní uzávěrku na rok 2016, zprávu o ovládajících 
vztazích za rok 2016, rozdělení zisku za rok 2016 
 

4. schvaluje 
AUDIT TEAM, s.r.o., č. oprávnění 536 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017 
 

5. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2015, roční účetní závěrky za rok 2016 včetně zisku za rok 2016 a jeho 
rozdělení dle návrhu představenstva společnosti 
T: 30. 5. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

6 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře 
Správy sportovních zařízení Olomouc, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
roční účetní uzávěrku na rok 2016, zprávu o ovládajících vztazích za rok 2016 
 

3. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
roční účetní závěrky za rok 2016 
T: 30. 5. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

4. schvaluje 
zúčtovat ztrátu ve výši 351 950,- Kč na neuhrazenou ztrátu z minulých let 
 

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

 
 

7 Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 12 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
výzvu č. 12 nositele ITI Olomoucké aglomerace (ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ 
INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL) pro předkládání projektových záměrů o poskytnutí 
podpory k realizaci integrovaného projektu (dle přílohy č. 1 důvodové zprávy). 
 

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

 
 

8 Aktualizace Operačního manuálu nositele ITI OA – verze 1.1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Operační manuál nositele ITI Olomoucké aglomerace, verzi 1.1 
 

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

 
 

9 Veřejnoprávní smlouvy – dotace na ITI Olomoucké aglomerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
podání žádostí o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného 
nástroje ITI u poskytovatelů dotace statutárního města Přerov a statutárního města Prostějov 
podle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících              
s realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace statutárním městem Přerov 
podle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících              
s realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace statutárním městem Prostějov 
podle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

10 ZŠ Mozartova - hřiště - Nadace ČEZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přijetím nadačního příspěvku 
 

3. ukládá 
podepsat dokumenty potřebné k uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 
T: 30. 5. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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11 Nákup automobilů pro rozvoz stravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
nákup automobilů pro odbor školství, odd.středisko rozvozu stravy dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
v souladu s článkem 36 Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního města 
Olomouc č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 12. 
 

 
 

12 Veřejná zakázka č. 17012 - Jilemnického, Nedvězí centrum - 
dopravní opatření - zadání (ORG 5346) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy       
na veřejnou zakázku s názvem "Jilemnického, Nedvězí centrum - dopravní opatření", 
evidenční číslo: 17012.  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

13 Veřejná zakázka č. 17064 - Domovina - rekonstrukce 
komunikace - zahájení, komise (ORG 5630) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem "Domovina - 
rekonstrukce komunikace", evidenční číslo: 17064, 
 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 
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4. pověřuje 
Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou zakázkou, 
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: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 1. 
 

 
 

14 Veřejná zakázka č. 17066 - Holice Nový svět, průmyslová zóna 
Šlechtitelů - cyklostezka (ORG 5319) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 13. 2. 
 

 
 

15 Veřejná zakázka č. 17004 - MŠ Rožňavská - energetická 
opatření - rozhodnutí o námitkách (ORG 5623)  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. odmítá 
v souladu s § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. námitky stěžovatele proti vyloučení 
účastníka zadávacího řízení z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 3. 
 

 
 

16 Veřejná zakázka č. 16197 - Oprava hlediště - Moravské divadlo 
Olomouc - zrušení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. ruší 
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem 
"Oprava hlediště - Moravské divadlo Olomouc", evidenční číslo 16197 z důvodů uvedených   
v důvodové zprávě.  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 4. 
 

 
 

17 Petice za zdravé ovzduší 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odpovědět ihned petentům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
T: 30. 5. 2017 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

18 Solární lavičky - DPH 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
navýšení ceny o DPH dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru zařadit do soupisu nekrytých požadavků a vykrýt částku DPH ve výši 
21% 
T: 13. 6. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

 
 
 
 
 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., v.r.                               JUDr. Martin Major, MBA, v.r. 
primátor města Olomouce                                                   1. náměstek primátora 
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