
 

USNESENÍ 
 

z 91. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 6. 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 13. 6. 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 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 197 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dětřichov 
nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, jehož součástí je budova č. p. 132, rod. dům, 
včetně zděné a dřevěné kůlny, plechové garáže a oplocení, pozemek parc. č. 209/3 zahrada 
včetně oplocení, žumpy a studny a pozemek parc. č. 209/2 orná půda, oba v k. ú. Dětřichov 
nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, formou veřejné elektronické aukce za minimální 
kupní cenu ve výši 428.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

3. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/4, byt, 
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce 
za minimální kupní cenu ve výši 2.515.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1304/18078 na společných částech nemovité věci dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

4. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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5. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to 
jednotku č. 513/11, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou 
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.390.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5649/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

6. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

7. svěřuje 
část pozemku parc. č. 31/99 orná půda o výměře 3 391 m2, část pozemku parc. č. 31/8 orná 
půda o výměře 11 012 m2, pozemek parc. č. 31/57 orná půda o výměře 23 m2, pozemek 
parc. č. 31/58 orná půda o výměře 26 m2, pozemek parc. č. 31/60 orná půda o výměře 
207 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc do správy společnosti Správa 
nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

8. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 57/3 zahrada a část pozemku parc. č. 575/1 zahrada (dle GP 
parc. č. 575/13 zahrada) o výměře 72 m2 vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
právy bod č. 2.1. 
 

9. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha o celkové výměře 21 m2         
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

10. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-SMV-NAJ/001653/2016/Sul ze dne 18. 5. 2016, 
ve znění dodatku č. 1, uzavřenou se spolkem Spolek přátel olomouckého jazzu a společností 
CHOMOUT s.r.o., jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 87/24 ostatní plocha 
o výměře 117 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména oplocením, části pozemku 
parc. č. 87/26 ostatní plocha o výměře 9 440 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. 
zahradní restaurací, promítací kabinou, objektem bývalého WC, oplocením, venkovním 
areálovým osvětlením, pódiem vč. jeho zastřešení, plátna a šaten se sociálním zařízením, 
hledištěm vč. sedaček, zábradlím, a pozemku parc. č. st. 1380 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 102 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména pískovcovou zídkou 
s kovovou bránou a dlážděným vjezdem, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou 
smlouvy by mělo dojít ke změně subjektu na straně nájemce ze spolku Spolek přátel 
olomouckého jazzu a společnosti CHOMOUT s.r.o. na zapsaný spolek Spolek Letní kino 
Olomouc, z.s. a k doplnění účelu nájmu o pěstování plodin ve vyvýšených, zeminou 
naplněných a dřevěnými latěmi ohraničených záhonech dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

11. schvaluje 
uložení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za porušení nájemní smlouvy spočívající ve zřízení 
užívacího práva k části předmětu nájmu třetí osobě bez předchozího souhlasu pronajímatele 
dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

12. schvaluje 
částečné prominutí smluvní pokuty ve výši 19.000,- Kč za porušení nájemní smlouvy 
spočívající ve zřízení užívacího práva k části předmětu nájmu třetí osobě bez předchozího 
souhlasu pronajímatele dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

13. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/21/2013/S ze dne 31. 7. 2013 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 30. 12. 2016 uzavřené se společností CARMAN-HOME, s.r.o., jejímž předmětem 
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je nájem pozemku parc. č. 1566 ostatní plocha o výměře 836 m2 a části pozemku parc. č. 
1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, vše v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou, spočívající v prodloužení doby nájmu do  30. 9. 
2018  a ke zvýšení nájemného na 585 537,- Kč bez DPH/rok, kdy ke stanovené výši 
nájemného bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

14. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/001945/2015/Mlc ze dne 31. 12. 2015 
uzavřené s paníxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je pacht částí pozemků parc. č. 25/4 
trvalý travní porost o výměře 190 m2, parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 328 m2 a parc. č. 
24/1 zahrada o celkové výměře 2 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, 
spočívající ve zúžení předmětu pachtu, a to o části pozemku parc. č. 24/1 zahrada o celkové 
výměře 2 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

15. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 5.1. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Czmero Jaromír, Ing., člen rady města 

Bod programu: 2. 
 

 
 

3 Veřejná zakázka č. 16174 - Studie odtokových poměrů včetně 
návrhů možných protipovodňových opatření na území města 
Olomouce (ORG 35770) -  vyloučení, zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. vylučuje 
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníky zadávacího řízení dle důvodové zprávy, 
 

3. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy 
na veřejnou zakázku s názvem „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření na území města Olomouce“ evidenční číslo: 16174. 
 

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

 
 

4 Kapacita archivu odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
další postup dle důvodové zprávy 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

5 Rozpočtové změny roku 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2017 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2017 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

6 S&P Global Ratings - rating SMOl 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu -  aktualizace hodnocení ratingu SMOl za rok 2016 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

7 Nařízení statutárního města Olomouce - maximální ceny 
služeb spojených s pohřbem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. schvaluje 
Nařízení o stanovení maximální ceny za služby krematorií, pronájem obřadních místností 
a pohřební služby na území města Olomouce 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 9. 
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8 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 25, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Na Trati 80, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1b) 
c) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
d) Synkova 4, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2b) 
e) tř. Kosmonautů 12, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2c) 
g) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 2d) 
  
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 49, I.P.Pavlova 62, Olomouc s xxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxx  na zkušební dobu určitou 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
4. souhlasí 
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b)  
 

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

 
 

9 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx,  
dle předložené důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxx, dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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10 Interní postupy Statutárního města Olomouce - 
Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované 
územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.2 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci 
Integrované územní investice Olomoucké aglomerace ve verzi 1.2 dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

11 Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice 
Olomoucké aglomerace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem přípravy a podáním žádosti o dotaci na projekt "Modernizace tramvajové tratě 
8.května" do výzvy Operačního programu Doprava prostřednictvím ITI Olomoucké 
aglomerace 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

12 Pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se závěry dle bodu 4 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
OKR postupovat dle bodu 4 důvodové zprávy 
T: prosinec 2017 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
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13 Nařízení o placeném parkování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
nařízení o placeném parkování v Olomouci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s účinností 
od 1.7.2017 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

14 Setkání křesťanské mládeže - dopravní opatření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se závěry důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

15 Regulační plán RP-08 "Kosmonautů" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 

16 Regulační plán RP-10 "Sídliště Na Vozovce-Dvořákova" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje 
návrh regulačního plánu RP-10 "Sídliště Na Vozovce – Dvořákova" upravit dle bodu               
5. důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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17 Regulační plán RP - 22 "Sídliště Neředín - Nová Ulice" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

18 Regulační plán RP-23 "Sídliště Norská" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

19 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MORGAN´S v ulici 
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu    61,79 m2 pro žadatele   fu FREEMORGAN club s.r.o., 
Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.7. do 31.10.  2017.     
 

3. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BEER NA STOJÁKA 
na Horním náměstí 15, Olomouc, v rozsahu 2x 4,2 m2 pro žadatele fu GASTROPROJEKT 
PIVOVAR Olomouc, s.r.o., Václava III. 26, 779 00 Olomouc, na dobu od 24.6.                      
do 31.10.2017.    
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 22. 
 

 
 

20 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 23. 
 

 
 

21 Dodatek č. 15 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č. 15 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s., dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 15 
T: 27. 6. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 
 

22 Dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí finanční podpory v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle přílohy 
důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 

3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 27. 6. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 
 

23 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle části A) důvodové zprávy a dle přílohy 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 13. 6. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. schvaluje 
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle části B) důvodové zprávy 
 

5. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 26. 7. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 
 

24 Výjimka z počtu dětí a žáků pro školní rok 2017/2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. povoluje 
výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2017/2018 dle přílohy důvodové zprávy a při 
splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 27. 6. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 
 

25 Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací - škol 
na rok 2017 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
aktualizované odpisové plány příspěvkových organizací - škol na rok 2017 dle přílohy 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 27. 6. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 
 

26 Dotace v oblasti ochrany obyvatel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dotace v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 27. 6. 2017 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

4. ukládá 
předložit k podpisu smlouvy o poskytnutí dotací  
T: 26. 7. 2017 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

5. pověřuje 
podepsat smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 27. 6. 2017 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 
 

27 Požární hlásiče a detektory pro osoby s tělesným postižením 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí hlásičů požárů a detektorů nebezpečných plynů dle seznamu žadatelů 
 

3. pověřuje 
podpisem darovacích smluv vedoucího odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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28 Nařízení SMOl o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov "Olomouc - jih" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
nařízení statutárního města Olomouce o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov "Olomouc - jih" 
 

3. ukládá 
zveřejnit nařízení na úředních deskách dotčených obcí ve správním obvodu  
T: 27. 6. 2017 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 
 

 
 

29 Souhlas s darovací smlouvou 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí finančního daru do Fondu pomoci olomouckým dětem dle důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru do Fondu pomoci olomouckým 
dětem dle přílohy důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat dárce o přijatém usnesení 
T: 27. 6. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Bod programu: 32. 
 

 
 

30 Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Moravská 
filharmonie Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o postupu při realizaci výběrového řízení na ředitele 
příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc 
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2. ukládá 
náměstku primátora Pavlovi Urbáškovi, PhDr., zadat výběrové řízení na ředitele příspěvkové 
organizace Moravská filharmonie Olomouc 
T: 26. 7. 2017 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

3. schvaluje 
složení výběrové komise na ředitele příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 
 

31 Petice - dětské hřiště Nedvězí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: 27. 6. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 
 

32 Významné aktivity, individuální dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotace v kapitole Významné aktivity u žádosti č.14050 
 

3. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Individuální dotace u žádostí č.14122, 14065, 14113, 14138, 14150 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 36. 
 

 
 

33 Protinávrh usnesení valné hromady společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s podáním protinávrhu usnesení valné hromady společnosti Vodohospodářská společnost, 
a.s., dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


