
 

USNESENÍ 
 

z 22. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 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 Lokalita Šantovka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

2 Veřejná zakázka 19102 – Koncernové řízení - výběr externího 
poradce – (uzavřená výzva) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené 
veřejné zakázce, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 41 vnitřního předpisu č. 4/2019 použití uzavřené výzvy na předmětné 
zadávací řízení 

 

3. ukládá 
předložit návrh financování v rámci soupisu nekrytých požadavků 

T: 15. 7. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí ekonomického odboru 
 

4. pověřuje 
Mgr. Milana Ferance, člena rady města, po schválení financování 

a) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení a rovněž  

b) k přípravě budoucího koncernového uspořádání a řízení městských akciových 
společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem. 
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Předložil: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Rozvoj Výstaviště Flora - smluvní pokuta a žaloba 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vymáhat smluvní pokutu ve výši 1 230 000,-Kč po zhotoviteli GEMO a.s. soudní cestou 
prostřednictvím advokátní kanceláře Ritter - Šťastný, pokud ji společnost GEMO a.s. 
neuhradí do 2. 7. 2019, jak byla vyzvána v předžalobní výzvě, dle důvodové zprávy. 

 

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

 

4 Veřejná zakázka č. 19091 - Týneček - přechod pro pěší - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou 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 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. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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5 Veřejná zakázka č. 19038 - ZŠ Holice - odborné učebny - 
dodávka ICT - 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 veřejnou zakázku, 

 

3. pověřuje 
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. 

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.1. 
 

 

6 Veřejná zakázka č. 19071 - Dodávka dvou dopravních 
automobilů - 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 veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.2. 
 

 

7 Veřejná zakázka 19117 - Zajištění marketingových služeb pro 
propagaci SMOl - extraliga ledního hokeje - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 38.3. vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli 

 

3. schvaluje 
zařazení částky 2 mil. Kč na zajištění marketingových služeb dle upravené důvodové zprávy 
do soupisu nekrytých požadavků a nalézt způsob jejího vykrytí 
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4. pověřuje 
náměstkyni primátora Mgr. Markétu Záleskou podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem                
v rámci výše uvedeného zadávacího řízení 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4.3. 
 

 

8 Zimní stadion - oprava kompresoru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
úhradu nákladů na opravu kompresoru chlazení dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
zařazení částky na opravu kompresoru chlazení do soupisu nekrytých požadavků a její 
okamžité vykrytí z Rezervy k dispozici RMO 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

9 Nařízení č. 8/2019 o stanovení maximální ceny za služby 
krematoria, pronájem obřadní místnosti pro smuteční obřady a 
pohřební služby na území statutárního města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. vydává 
Nařízení dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

10 Výsledek hodnocení práce ředitelek mateřských škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
pokračování ředitelek mateřských škol ve funkci dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelky škol 

T: 15. 7. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

11 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 7. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 

Bod programu: 8. 
 

 

12 Organizační záležitosti - "Podpisový řád statutárního města 
Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Podpisový řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 1. 7. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 8.1. 
 

 

13 Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "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. 4 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 7. 2019 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 8.2. 
 

 

14 Organizační záležitosti - Vejdovského 2 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle varianty B důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
postupovat dle varianty B důvodové zprávy 

T: 2. 9. 2019 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

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

Bod programu: 8.3. 
 

 

15 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
rezignaci člena KMČ č. 18  dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

16 Změny v odborné komisi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
člena kulturní komise pana Davida Záleského 

 

3. jmenuje 
členem kulturní komise paní Mgr. Barboru Králíkovou 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 9.1. 
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17 Olomoucké listy: výběrová řízení, grafické práce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem tisku 
Olomouckých listů 

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem inzerce 
Olomouckých listů 

 

4. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu smlouvy s vybraným grafikem na sazbu 
Olomouckých listů 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 10. 
 

 

18 Redakční rada Olomouckých listů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Ing. Otakara Bačáka členem Redakční rady Olomouckých listů 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 11. 
 

 

19 Příprava projektu sociálního bydlení - Kříčkova 4, Olomouc, 
Svatý  Kopeček 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit změnu územního plánu dle důvodové zprávy 

T: 9. 12. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
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3. ukládá 
zajistit veřejné projednání projektu  s veřejností a KMČ 

T: 7. 10. 2019 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora, Kolářová Eva, DipMgmt, 

náměstkyně primátora 
 

4. ukládá 
prověřit podmínky dotace dle důvodové zprávy 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
 

5. ukládá 
zajistit realizaci projektu v součinnosti s odborem investic 

T: březen 2020 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s., vedoucí odboru investic 
 

6. ukládá 
zajistit projednání projektu v PS dostupné bydlení 

T: 30. 9. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora, Pelikán Matouš, Mgr., náměstek 

primátora 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

20 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA AIDA v 
ulici Horní náměstí 4, Olomouc, v rozsahu 54 m2 pro žadatele p. XXXXX, na dobu od 29.6. 
do 31.10. 2019 za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

21 Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s.  – rozhodnutí 
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu dozorčí rady 

 

3. schvaluje 
roční účetní závěrku za rok 2018 a zprávu o vztazích za rok 2018 
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4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
roční závěrky za rok 2018 a zprávy o vztazích za rok 2018 

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

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

 

22 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
částečnou refundaci mezd dle předložené důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 15. 
 

 

23 Moravské divadlo Olomouc- žádost o čerpání finančních 
prostředků z investičního fondu MDO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

 

 

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

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

  

 


