
 

USNESENÍ 
 

z 16. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 4. 2019 
 
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 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 15. 4. 2019 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
část 4 bodu 31 usnesení RMO z 18. 9. 2018 týkající se PPO II.B - pevné stání 

 

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

 

2 Zpráva o stavu Michalských schodů a o stavu fontány v 
prostoru přednádraží 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru investic MMOl zajistit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
Michalských schodů a zahrnutí této akce do plánu investic. 

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
odboru dotačních projektů MMOl ve spolupráci s odborem strategie a řízení MMOl prověřit 
možnost čerpání dotací na rekonstrukci Michalských schodů. 

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí odboru dotačních projektů, vedoucí odboru strategie a řízení 
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4. ukládá 
jednat s vedením Olomouckého kraje o společném postupu řešení rekonstrukce fontány v 
prostoru přednádraží 

T: 20. 5. 2019 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Správa areálu letního kina 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. svěřuje 
pozemek parc. č. 87/24 ostatní plocha o výměře 117 m2 se všemi součástmi a 
příslušenstvím, tj. zejména oplocením, část 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 
pozemek parc. č. 644 ostatní plocha 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 do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, 
a.s. dle  důvodové zprávy a upravené přílohy 

 

2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a 
povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění dodatků č. 1 až č. 7 dle důvodové zprávy a 
upravené přílohy 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

4 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 
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XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

Moravské divadlo Olomouc, Horní náměstí 20, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 

  

b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt: 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX Peškova 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
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c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, 8.května 36, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc - DPS 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc - DPS 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc - DPS – na 3 měsíce 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc - DPS – na 3 měsíce 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt - na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

5 Výpověď nájmu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
výpověď nájmu prostor o celkové výměře 259,25 m2 ve 2. NP budovy č.p. 367, objekt 
občanské vybavenosti, Horní náměstí č.o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 326 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním uzavřené s XXXXX dne 24. 
11. 2003 ve znění dodatků č. 1 a č. 2. 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5.1. 
 

 

6 Rozpočtové změny roku 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 včetně dodatku č. 1 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2019 
dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 

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

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit vykrytí pol. č. 3, 7, 8 a 16 z tabulky nekrytých požadavků 

 

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

 

7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 317/9 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, spočívající v právu zřízení a provozování 
vodovodního vedení a kabelového vedení veřejného osvětlení v rozsahu dle geometrických 
plánů, a dále v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky, a to v souvislosti se 
zřízením, udržováním, provozováním a odstraněním vodovodního vedení  a kabelového 
vedení veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Olomouce za jednorázovou 
úhradu ve výši 18.406,- Kč na dobu existence vodovodního vedení  a kabelového vedení 
veřejného osvětlení, 
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3. schvaluje 
zřízení služebností na pozemcích parc. č. 121/1, parc. č. 121/3 a parc. č.116/53, vše ostatní 
plocha, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, spočívajících v uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
předmětných pozemcích v rozsahu dle geometrického plánu a dále v právu vstupu a vjezdu 
na předmětné pozemky v souvislosti s vybudováním, provozováním, údržbou, opravou, 
úpravou a odstraněním podzemního komunikačního vedení, ve prospěch ČD - Telematika 
a.s., Nej.cz s.r.o. a UPC Česká republika, s.r.o. (jako oprávněných), a to na dobu neurčitou a 
bezúplatně. 

 

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

 

8 V Hlinkách - malá parkoviště - podání žaloby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
podání žaloby na společnost Brics pozemní stavby Olomouc s.r.o. o zaplacení částky ve výši 
160.165,46 Kč statutárnímu městu Olomouci (pokuty za nevystavení bankovní záruky pro 
zajištění řádného plnění a bankovní záruky zajišťující řádné plnění záručních podmínek)  dle 
důvodové zprávy, 

 

3. schvaluje 
podání žaloby na společnost Brics pozemní stavby Olomouc s.r.o. o povinnosti vystavit a 
předat statutárnímu městu Olomouci bankovní záruku zajišťující řádné plnění záručních 
podmínek ve výši 100.000,-Kč dle důvodové zprávy. 

 

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

 

9 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc 
IDSOK 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK dle přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK 

T: 20. 5. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, 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: 10. 
 

 

11 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO ŽEHLÍRNA               
v ulici Masarykova 2, Olomouc, v rozsahu 12,45 m2 pro žadatelku XXXXX, na dobu od 1.5. 
do 31.10. 2019. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA 
DLOUHÉ v ulici Dlouhá 30 , Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatelku XXXXX, na dobu                     
od 15.5. do 30.9. 2019. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar ALFA v ulici 
Dlouhá 32, v rozsahu 18 m2 pro pro žadatele XXXXX, na dobu od 1.5. do 30.9. 2019. 

 

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

 

12 Předzahrádky - zeleň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení „Berry Blue Café“ před 
domem tř. Svobody 639/20 v Olomouci, v rozsahu 17,8m2, na demontovatelném dřevěném 
pódiu, pro žadatele Berry Blue s.r.o., na dobu od 15.04. 2019 do 30.09. 2019 dle důvodové 
zprávy 
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3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U Kovárny 28A,                            
v Olomouci, v rozsahu 72m2 pro žadatele Luboše Jadrníčka, bytem Náměšť na Hané č. 583, 
783 44  Náměšť na Hané, na dobu od 01.05. 2019 do 30.9. 2019 s omezenou provozní 
dobou do 22:00 hod dle důvodové zprávy 

 

4. neschvaluje 
umístění předzahrádky restauračního zařízení W.I.P. hospůdky na Žižkově náměstí 

 

5. ukládá 
informovat žadatele 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

13 Petice - předzahrádka U Kovárny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odpovědět petentům dle upravené důvodové zprávy 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

14 Umístění magistrátu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 15. 
 

 

15 Monitoring památky UNESCO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
ihned zaslat písemné vyjádření k RMZ za rok 2018 dle důvodové zprávy 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí útvaru hlavního architekta 
 

3. ukládá 
připravit a předložit RMO zadání opravy objektu Nejsvětější Trojice včetně zdrojů financování 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí odboru investic, vedoucí majetkoprávního odboru, vedoucí odboru 

dotačních projektů 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

16 Petice za záchranu zimního stadionu a ledního hokeje v 
Olomouci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
primátorovi města Mgr. Miroslavovi Žbánkovi, MPA, ihned odpovědět žadatelům dle přílohy 
č. 2 důvodové zprávy 

T: 6. 5. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 

17 Protipovodňová opatření II.B etapa – Smlouva o poskytnutí 
dotace na poplatek 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci 
stavební akce „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“ 

 

3. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit k projednání a schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 26.4.2019 návrh Veřejnoprávní smlouvy                
o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce „Morava, 
Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“ 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 18. 
 

 

18 Individuální dotace na památky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 dle důvodové zprávy a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., člen rady města 

Bod programu: 18.1. 
 

 

19 Změny tří základních vnitřních předpisů schválených RMO v 
oblasti bezpečnosti informací 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí: Dodatku č. 2 VP (Bezpečností politika), Dodatku č. 1 VP (Informační řád) a Dodatku   
č. 1 VP (Politika ochrany osobních údajů) -  podle předložených návrhů 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

20 Aktualizace strategického rámce MAP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zařazením investičních záměrů do investičních priorit Strategického rámce MAP do roku 
2023 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit návrh na zařazení investičních záměrů do Strategického rámce MAP do roku 2023 
řídícímu výboru MAP ke schválení 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

21 Dotace v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, včetně příloh 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl, dle důvodové zprávy, včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí do 50 000 Kč 

 

3. souhlasí 
s poskytnutím dotací z rozpočtu SMOl, dle důvodové zprávy, včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 000 Kč 

 

4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 000 Kč 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly                                
pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc 

T: 20. 5. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

22 Revize pravidel DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
úpravu Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení v majetku statutárního města 
Olomouce, dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
upravit aplikaci pro hodnocení žádostí o BPS a BB v souladu se změnami Pravidel pro 
poskytování nájmu bytů zvláštního určení v majetku statutárního města Olomouce 

T: 20. 5. 2019 
O: vedoucí odboru informatiky a Smart City 
 

 



 12 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

23 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

3. schvaluje 
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení paní XXXXX, dle 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

24 Projekt bezbariérová Olomouc v roce 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se změnami v pracovní skupině projektu Bezbariérová Olomouc, dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

25 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zadávání veřejných 
zakázek statutárního města Olomouce a jeho příspěvkových 
organizací" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce a jeho 
příspěvkových organizací" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25. 
 

 
 



 13 

 

26 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o sociálním fondu 
Magistrátu města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 5. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25.1. 
 

 

27 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 3 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25.2. 
 

 

28 Organizační záležitosti -  Smlouvy o výpůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv o výpůjčce dle příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy 

 

3. revokuje 
část 5. bodu č. 50 usnesení Rady města Olomouce ze dne 25.3.2019 

 

4. ukládá 
primátorovi a tajemníkovi vydat vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů, 
kterým bude zrušen VP 3/2017 

T: 3. 6. 2019 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25.3. 
 

 

29 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího útvaru hlavního architekta 
Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 

 

2. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit návrh dalšího postupu 

T: 20. 5. 2019 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

Bod programu: 25.4. 
 

 

30 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na 
veřejných prostranstvích - KMČ č. 25 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
panu Mgr. Michalovi Krejčímu výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 ve znění 
OZV č. 4/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných 
prostranstvích na kulturní akci "Italské dny", která se koná dne 4.5.2019 od 11:00 do 16:00 
hodin 

 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí odboru kultury 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

31 Projekt World Heritage Journeys of Europe 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zapojení města Olomouce do projektu 
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zapojení města Olomouce do projektu 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

32 Veřejná zakázka 19069 - Zajištění marketingových služeb pro 
propagaci SMOl - extraliga volejbal ženy - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli 

 

3. pověřuje 
náměstkyni primátora Mgr. Markétu Záleskou přípravou smlouvy s vybraným dodavatelem                 
v rámci výše uvedeného zadávacího řízení 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

33 Veřejná zakázka č. 19066 - Českobratrská - rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

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

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

 

34 Výjimka z nočního klidu pro Resort Krásná Morava 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle varianty B se zkrácením doby nočního klidu od 24:00 do 06:00 hodin 

 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

35 Studijní cesta SHS ČMS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na studijní cestě dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., člen rady města 

Bod programu: 31. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


