
 

USNESENÍ 
 

z 5. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 12. 2018 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Jednací řád ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. souhlasí 
se zněním návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy 

 

4. ukládá 
předložit návrh Jednacího řádu ZMO na nejbližší zasedání zastupitelstva 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí právního odboru, vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Protipovodňová opatření IV. etapa – příprava akce a 
Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové 
ochrany města Olomouc, IV. etapa 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, IV. etapa 
dle přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit k projednání a schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce konaném dne 14. 12. 2018 návrh Memoranda o spolupráci 
při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, IV. etapa. 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit rozpracovaný plán dalšího postupu, včetně 
odpovědností, dle bodu 3 důvodové zprávy na jednání Rady města Olomouce 

T: 10. 12. 2018 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Změny v akciových společnostech a příspěvkových 
organizacích 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. navrhuje 
zastupitelstvu doporučit Radě města Olomouce odvolání všech stávajících zástupců města  
z orgánů akciových společností, ve kterých je město jediným akcionářem s výjimkou 
zástupců v dozorčích radách zvolených na základě volby zaměstnanci společnosti dle 
důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
odvolat všechny stávající zástupce města z orgánů akciových společností, ve kterých není 
město jediným akcionářem s výjimkou zástupců v dozorčích radách zvolených na základě 
volby zaměstnanci společnosti dle důvodové zprávy, a to ke dni, kdy rozhodne valná 
hromada příslušné akciové společnosti o tomto návrhu 

 

4. navrhuje 
zastupitelstvu doporučit Radě města Olomouce zvolit navrhované zástupce města do orgánů 
akciových společností, ve kterých je město jediným akcionářem dle důvodové zprávy 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
navrhované zástupce města do orgánů akciových společností, ve kterých není město 
jediným akcionářem dle důvodové zprávy, a to ke dni, kdy rozhodne valná hromada 
příslušné akciové společnosti o tomto návrhu 

 

6. navrhuje 
zastupitelstvu doporučit Radě města Olomouce uložit Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, 
primátorovi města, vydat rozhodnutí jediného akcionáře u akciových společností, ve kterých 
je město jediným akcionářem, o odvolání a volbě členů představenstev a dozorčích rad 
uvedených v důvodové zprávě s účinností od 1. 1. 2019 a to po rozhodnutí Rady města 
Olomouce v působnosti jediného akcionáře 
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7. doporučuje zastupitelstvu města 
uložit Radě města Olomouce připravit návrh změn stanov městských akciových společností 
dle důvodové zprávy a předložit na zasedání ZMO 4. 3. 2019 

 

8. doporučuje zastupitelstvu města 
uložit Radě města Olomouce připravit návrh změn zřizovacích listin příspěvkových 
organizací dle důvodové zprávy a předložit na zasedání ZMO 4. 3. 2019 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 3. 
 

 

4 Stanovení termínu a návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. stanovila 
- termín konání 2. zasedání ZMO: na pátek 14. 12. 2018 od 9:00 hodin 

- místo konání 2. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 

 

3. souhlasí 
s návrhem programu 2. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 3. 12. 2018 dle upravené důvodové 
zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
část 2 bodu 14 usnesení Rady města Olomouce z 21. 11. 2017 týkající se Přípravy projektů 
v rámci Operačního programu Doprava 

 

4. revokuje 
část 3 a 4 bodu 42 usnesení Rady města Olomouce z 6. 12. 2016 a část 6 bodu 42 usnesení 
Rady města Olomouce z  26. 7. 2017 týkající se problematiky Zimního stadionu 
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5. ukládá 
připravit a předložit Radě města Olomouce komplexní materiál k řešení problematiky 
Zimního stadionu Olomouc 

T: 14. 1. 2019 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Rozpočtové změny roku 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roky 2018 dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2018 
dle upravené důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Kolářová Eva, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, náměstkyně primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 VFO - náležitosti smluvní dokumentace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o vypořádání  závazků mezi společností VFO, a. s. a SMOl 

 

3. ukládá 
primátorovi SMOl Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA podepsat Smlouvu o vypořádání závazků 
mezi VFO, a. s. a SMOl 

T: 10. 12. 2018 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

4. ukládá 
odboru městské zeleně zveřejnit Smlouvu o vypořádání závazků včetně všech souvisejících 
smluv dle doporučení v důvodové zprávě. 

T: 10. 12. 2018 
O: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
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Předložil: Kolářová Eva, náměstkyně primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Tramvajová trať 8.května - Rámcová smlouva o financování 
projektu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace z operačního programu Doprava 2014-2020 na projekt Tramvajová trať 
8.května podle podmínek Rámcové smlouvy o financování  projektu, evidenční číslo 571 375 
0003 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

9 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou s nájemcem: 

ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, U letiště 6, Olomouc – na 2 roky 

dle důvodové zprávy bod 1) 

  

2. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc, byt č. 6 a revokuje rozhodnutí ze dne 23.10.2018               
o prodloužení nájemní smlouvy 

dle důvodové zprávy bod 2) 

  

3. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Dolní náměstí 7, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1 s panem XXXXX, dle důvodové zprávy 
bod 3) 

b) Tř. Spojenců 14, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s paní XXXXX, dle důvodové zprávy    
bod 4) 

c) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 43, o velikosti 3+1 s paní XXXXX, dle důvodové zprávy     
bod 5) 
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3. nevyhovuje 
žádosti XXXXX o prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 44, Politických vězňů 4, Olomouc        
a trvá na vyklizení bytu dle důvodové zprávy bod 6) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

10 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 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

11 Personální změny ve složení Povodňové komise ORP a města 
Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se jmenováním nového člena Povodňové komise města Olomouce dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
složení Povodňové komise města Olomouce dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
zapracovat personální změny do dokumentace Povodňové komise statutárního města 
Olomouce 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

12 Jednací řád RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně upravené přílohy 
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2. vydává 
Jednací řád Rady města Olomouce dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 

13 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - 
jmenování nového zástupce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
rezignaci RNDr. Ladislava Šnevajse z funkce zástupce Sdružení 

 

3. navrhuje 
do funkce nového zástupce Sdružení dle předložené důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
předložit návrh nového zástupce na nejbližší zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

14 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, s panem XXXXX a paní XXXXX dle předložené 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, náměstkyně primátora 
Bod programu: 15. 
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15 Výběrová komise na ředitele VFO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
své zástupce do výběrové komise pro obsazení pozice ředitele VFO, a.s. dle diskuse a 
doplněné důvodové zprávy 

 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., člen rady města 
Bod programu: 16. 
 

 
 
 

 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r. 
primátor města Olomouce 

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

  

 


