
 

USNESENÍ 
 

z 98. schůze Rady města Olomouce, konané dne 12. 9. 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 12. 9. 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. 17093 - MMOl - dodávka 4 vozidel na leasing 
(prodej 4 vozidel) - zadání 

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 výše uvedenou zakázku. 
 

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

 

3 Rozpočtové změny roku 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2017 dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2017 
dle upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1) 
b) Synkova 4, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a) 
c) Synkova 4, Olomouc, č.b. 20, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2b) 
d) tř. Kosmonautů 18, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
2c) 
e) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2d) 
f) Masarykova tř. 3, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2e) 
g) Sladkovského 1B, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 3a) 
h) Sladkovského 1C, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
3b) 
 

3. souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy: 
Krajské ředitelství Policie ČR, Černá cesta 19, Olomouc – na 2 roky 
dle důvodové zprávy bod 4) 
XXXXX, Dolní náměstí 7, byt č. 5 – 6 měsíců  
dle důvodové zprávy bod 5) 
 

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

 

5 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 17 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
výzvu č. 17: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy). 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 Aktualizovaný harmonogram výzev Strategie ITI OA na rok 
2017 a předběžný harmonogram na 1. pololetí roku 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
aktualizovaný harmonogram výzev Strategie ITI OA na rok 2017 
 

3. souhlasí 
s předběžným harmonogramem výzev Strategie ITI OA na 1. pololetí roku 2018 
 

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

 

7 Změny názvů zastávek k 1. 1. 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změny názvů zastávek k 1. 1. 2018 dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat dopravce a KIDSOK, p.o. 
T: 26. 9. 2017 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 8. 
 

 

8 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Skupova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Polská dle bodu 2. důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 9. 
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9 Prodej automobilu odd. středisko rozvozu stravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
prodeji automobilu odd. středisko rozvozu stravy odboru školství dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

10 Zoologická zahrada Olomouc - odkup automobilu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s odkupem automobilu dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a 
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada Olomouc 
T: 26. 9. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

4. pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc k odkupu automobilu           
dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

11 Zoologická zahrada Olomouc - oprava voliéry 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
opravu voliéry dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkové organizace a propagace a 
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada Olomouc 
T: 26. 9. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
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4. pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc k realizaci opravy voliéry      
dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

12 Interaktivní hřiště - Centrum bezpečí Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

13 Využití dotace na projekt "Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež klub Zóna" v roce 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 

14 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl na projekt „ECC 
2016 – Mistrovství Evropy jednotlivců v bowlingu“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

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

 

15 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl na projekt 
„Olomoucká fotbalová škola“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 17. 
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16 Kino Metropol - energetická 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. 115D316010712 z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na realizaci projektu 
s názvem "Kino Metropol - energetická opatření" 
 

3. ukládá 
zajistit podklady k závěrečnému vyhodnocení akce dle bodu 4.1 důvodové zprávy 
T: červen 2018 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

4. ukládá 
ihned zavedení energetického managementu v souladu s "Metodickým návodem pro splnění 
požadavku na zavedení energetického managementu" a v souladu s kapitolou 4.3 
Energetického posudku zpracovaného Ing. Škráčkem 
T: 26. 9. 2017 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

5. ukládá 
zajistit publicitu projektu ve formě plakátu A3 v místě realizace po dobu udržitelnosti projektu 
T: průběžně 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

6. ukládá 
zajistit uchování veškerých dokumentů souvisejících s realizací projektu ve formě originálů 
včetně fotodokumentace dle důvodové zprávy 
T: dle důvodové zprávy 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

7. ukládá 
zpracovat závěrečné vyhodnocení akce 
T: září 2018 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

17 Územní studie Náměstí Republiky - 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. 
117D03M000084 z IROP pro období 2014 - 2020 na realizaci projektu s názvem "Územní 
studie Náměstí Republiky" 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotace v části A) Významné aktivity u dotace č. 14213, 14155, 14176, 14204 
 

3. neschvaluje 
přidělení dotací v části B) Individuální dotace u žádostí č. 14174, 14206 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 20. 
 

 

19 Organizační záležitosti - matrika 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21. 
 

 

20 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru 
živnostenském Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 12. 2017 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21.1. 
 

 

21 Organizační záležitosti - Dodatek č. 8 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek č. 8 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 9. 2017 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21.2. 
 

 

22 Provozní záležitosti MMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy dle předložené důvodové zprávy a její přílohy 
 

3. ukládá 
podepsat Smlouvu o nájmu kontejneru pro vrátnici 
T: 26. 9. 2017 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21.3. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


