
 

USNESENÍ 
 

z 21. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19. 6. 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 Veřejná zakázka č. 19016 - Oprava kolejového rozvětvení 
Náměstí Hrdinů, výhybkové zhlaví ul.Palackého -zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření 
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky                           
na doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Rozpočtové změny roku 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy 

 

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

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

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Jednání jediného akcionáře Technických služeb města 
Olomouce, a.s. při výkonu působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady 

 

3. schvaluje 
- výroční zprávu za rok 2018, 

- roční účetní závěrku za rok 2018, 

- zprávu o vztazích za rok 2018,  

- rozdělení zisku za rok 2018 dle návrhu představenstva společnosti, 

- OL AUDITING s.r.o. oprávnění č. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019 

 

4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2018 a zprávy o vztazích, roční závěrky za rok 2018 a o rozdělení 
zisku za rok 2018 dle návrhu představenstva společnosti a schválení auditora OL AUDITING 
s.r.o. č. osv. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019 

T: 15. 7. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 3. 
 

 

4 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 2018 

 

3. schvaluje 
účetní roční závěrku za rok 2018, hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 1 622 127,86 Kč a 
výroční zprávu VFO, a.s. za rok 2018 

 

4. schvaluje 
zúčtovat ztrátu ve výši 1 622 127,86 Kč na neuhrazenou ztrátu z minulých let 
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5. schvaluje 
OL AUDITING, s.r.o., č.osv.286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019 

 

6. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2018, roční závěrky za rok 2018, včetně zúčtování ztráty                              
na neuhrazenou ztrátu z minulých let dle návrhu představenstva společnosti a schválení 
auditora uvedeného v důvodové zprávě 

T: 15. 7. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

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

 

5 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 2018 

 

3. schvaluje 
Výroční zprávu za rok 2018, roční účetní závěrku za rok 2018, zprávu o ovládacích  vztazích 
a rozdělení zisku za rok 2018 dle návrhu představenstva společnosti 

 

4. schvaluje 
Ing. Martu Pajunčekovou, oprávnění č. 0412, jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 
2019 

 

5. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2018, roční účetní závěrky za rok 2018 včetně rozdělení zisku za rok 
2018 dle návrhu  představenstva společnosti a schválení Ing. Marty Pajunčekové , oprávnění 
č. 0412, jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019 

T: 15. 7. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 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 2018, roční účetní závěrku za rok 2018, zprávu o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018, rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2018 

 

4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2018, roční účetní závěrky za rok 2018 včetně rozhodnutí o umoření 
ztráty za rok 2018 dle návrhu představenstva společnosti 

T: 15. 7. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

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

 

7 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 2018 

 

3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2018, roční účetní uzávěrku na rok 2018, zprávu o ovládajících 
vztazích za rok 2018, rozdělení zisku za rok 2018 

 

4. schvaluje 
AUDIT TEAM, s.r.o., č. oprávnění 536 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019 
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5. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2018, roční účetní závěrky za rok 2018 včetně zisku za rok 2018 a 
jeho rozdělení dle návrhu představenstva společnosti 

T: 15. 7. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

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

 

8 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře 
AQUAPARK OLOMOUC, a. s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
a. účetní závěrku společnosti za rok 2018  

b. zprávu o ovládajících vztazích za rok 2018  

c. návrh představenstva na rozdělení zisku 

 

3. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
roční účetní uzávěrky za rok 2018 

T: 15. 7. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

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

 

9 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA AIDA                   
v ulici Horní náměstí 4, Olomouc, v rozsahu 72 m2 pro žadatele p. XXXXX, na dobu                       
od 23.5. do 31.10. 2019 s ohledem na dopravní situaci na Horním náměstí v souvislosti                  
s opravou budovy radnice 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

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

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

 


