
ZÁPIS 
 

z 22. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 6. 2019 
 
Poznámka: 
zveřejněná je upravená verze Zápisu 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 směrnic 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (GDPR) 

 
 
 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek (do 16:15 hod.) 
náměstci primátora 
omluveni 

Major, Kolářová, Pelikán, Bačák, Konečný 
Záleská  

neuvolnění členové rady města 
omluveni 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
tiskové oddělení 

Tichý, Holpuch (do 16:15) 
Feranec, Šnevajs 
Večeř    
Plachá 
Folta, Konečný  

zapisovatelka Vychodilová   
  

 
čas zahájení: 13:00 hodin zasedací místnost primátora - radnice 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Lokalita Šantovka 

2 2. Veřejná zakázka 19102 – Koncernové řízení - výběr externího poradce –  

  (uzavřená výzva) 
3 3. Rozvoj Výstaviště Flora - smluvní pokuta a žaloba 
4 4. Veřejná zakázka č. 19091 - Týneček - přechod pro pěší - zahájení, komise 
5 4.1. Veřejná zakázka č. 19038 - ZŠ Holice - odborné učebny - dodávka ICT – 

zadání 
6 4.2. Veřejná zakázka č. 19071 - Dodávka dvou dopravních automobilů - zadání 
7 4.3. Veřejná zakázka 19117 - Zajištění marketingových služeb pro propagaci SMOl  
  - extraliga ledního hokeje - přímé zadání 
8 5. Zimní stadion - oprava kompresoru 
9 6. 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 
10 7. Výsledek hodnocení práce ředitelek mateřských škol 
11 8. Organizační záležitosti 
12 8.1. Organizační záležitosti - "Podpisový řád statutárního města Olomouce" 
13 8.2. Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Organizačního řádu Magistrátu města  
  Olomouce a Městské policie Olomouc" 
14 8.3. Organizační záležitosti - Vejdovského 2 
15 9. Změny v KMČ 
16 9.1. Změny v odborné komisi 



17 10. Olomoucké listy: výběrová řízení, grafické práce 
18 11. Redakční rada Olomouckých listů 
19 12. Příprava projektu sociálního bydlení - Kříčkova 4, Olomouc, Svatý  Kopeček 
20 13. Předzahrádky 
21 14. Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s.  – rozhodnutí jediného akcionáře 
                       při výkonu působnosti valné hromady 
22 15. Různé 
 
23 16. Moravské divadlo Olomouc- žádost o čerpání finančních prostředků z  
  investičního fondu MDO 
 
 

o O o 
 
22. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 8 hlasů pro, 3 omluveni. Následovalo 
projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

  o O o 
 
 
 
Bod programu: 1. 
Lokalita Šantovka 
Konzultantky: Křenková – útvar hlavního architekta; Lajčíková, Kuklová – odbor dopravy a 
územního rozvoje 
Primátor uvedl bod a upozornil na upravenou přílohu – návrh odvolání, která byla rozdána 
členů rady na stůl. Křenková okomentovala předložený materiál s tím, že přednesla všechny 
argumenty a relevantní informace ohledně odvolání účastníka řízení proti územnímu 
rozhodnutí č. 44/2019. Poté proběhla rozprava, kde konzultantky reagovaly na dotazy členů 
rady.  
Před samotným hlasováním oznámil radní RNDr. Holpuch střet zájmu s tím, že se zdrží 
hlasování. 
Hlasování proběhlo o každém návrhu zvlášť: 
1. bere na vědomí – předloženou důvodovou zprávu – 7 pro, 1 se zdržel, 3 omluveni 
2. souhlasí – s podáním odvolání dle důvodové zprávy – 3 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 3 
omluveni – návrh nebyl přijat. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 

 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Veřejná zakázka 19102 – Koncernové řízení - výběr externího poradce – (uzavřená  
výzva) 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Ferance. Bogoč okomentoval materiál a v rozpravě 
reagoval na dotazy členů rady. 
Byla diskutována otázka financování veřejné zakázky; došlo k úpravě usnesení o novou 
část: ukládá odboru strategie a řízení ve spolupráci s odborem ekonomickým předložit návrh 



financování v rámci soupisu nekrytých požadavků. Primátor nechal o upraveném usnesení 
hlasovat; schváleno jednohlasně. 
Usnesení: 
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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Rozvoj Výstaviště Flora - smluvní pokuta a žaloba  
Konzultanti: Drešr, Válková, Zedek – odbor investic; Svačinka – VFO, a.s. 
Major uvedl bod a citoval doporučení advokátní kanceláře Ritter – Šťastný. V rozpravě 
reagovali konzultanti na dotazy členů rady. Na závěr uvedl předkladatel, že usnesení je 
předloženo variantně, přičemž doporučuje akceptovat stanovisko advokátní kanceláře. 
Členové rady se s návrhem předkladatele ztotožnili.  
Usnesení: 
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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
  



Bod programu: 4. 
Veřejná zakázka č. 19091 - Týneček - přechod pro pěší - zahájení, komise  
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Major okomentoval předložený materiál s tím, že letos budou probíhat přípravné práce a 
v příštím roce samotná realizace veřejné zakázky. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 4.1. 
Veřejná zakázka č. 19038 - ZŠ Holice - odborné učebny - dodávka ICT – zadání 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Major uvedl bod a okomentoval výsledek výběrového řízení. Schváleno beze změn. 
Usnesení: 
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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 



Bod programu: 4.2. 
Veřejná zakázka č. 19071 - Dodávka dvou dopravních automobilů - zadání 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Major okomentoval materiál s tím, že se jedná o dopravní automobily určené pro jednotky 
SDH. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 4.3. 
Veřejná zakázka 19117 - Zajištění marketingových služeb pro propagaci SMOl - 
extraliga ledního hokeje - přímé zadání 
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic; Hala – odbor cestovního ruchu a sportu 
Major uvedl bod za nepřítomnou Záleskou. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy členů 
rady. Po diskusi byl upraven rozsah délky plnění veřejné zakázky; nově od 1. srpna                 
do 1. prosince 2019. V tomto duchu byla upravena důvodová zpráva a smlouva                            
o poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu. Upravený materiál byl jednohlasně 
schválen. 
Usnesení: 
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 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 

 
 
 



Bod programu: 5. 
Zimní stadion - oprava kompresoru 
Konzultant: Hala – odbor cestovního ruchu a sportu 
Major uvedl bod za nepřítomnou Záleskou. Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 6. 
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 
Konzultantka: Dokoupilová – odbor ekonomický 
Bačák okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 

 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 

 
2. vydává 
Nařízení dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 7. 
Výsledek hodnocení práce ředitelek mateřských škol 
Konzultantka: Bučková – odbor školství 
Konečný uvedl bod s tím, že se jedná o výsledek hodnocení práce ředitelek MŠ kpt. Nálepky 
a MŠ Wolkerova. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 

 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 



2. schvaluje 
pokračování ředitelek mateřských škol ve funkci dle důvodové zprávy 

 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelky škol 

T: 15. 7. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 

 
Bod programu: 8. 
Organizační záležitosti 
Tajemník okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 

 
 
Bod programu: 8.1. 
Organizační záležitosti - "Podpisový řád statutárního města Olomouce" 
Tajemník uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 

 
 
 
 
 
 
 



Bod programu: 8.2. 
Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Organizačního řádu Magistrátu města 
Olomouce a Městské policie Olomouc" 
Tajemník okomentoval důvodovou zprávu. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 

 
 
Bod programu: 8.3. 
Organizační záležitosti – Vejdovského 2 
Tajemník okomentoval materiál a zrekapituloval historii užívání budovy Vejdovského 2. 
Poukázal, že materiál je předkládán variantně a jako předkladatel doporučuje variantu B – tj. 
stěhování odboru agendy řidičů a motorových vozidel do budovy AB Centra, Kosmonautů 8, 
kde již část odboru sídlí. Členové rady akceptovali návrh předatele. Schváleno s variantou B. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod programu: 9. 
Změny v KMČ 
Kolářová okomentovala materiál. U návrhu usnesení došlo ke změně formulace usnesení – 
odvolává – bere na vědomí. Upravený návrh usnesení byl jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 

 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 

 
 
Bod programu: 9.1. 
Změny v odborné komisi 
Kolářová uvedla bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen beze 
změn. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 

 
 
Bod programu: 10. 
Olomoucké listy: výběrová řízení, grafické práce 
Konzultanti: Konečný – odbor kancelář primátora; Vačkářová – odbor investic 
Tichý okomentoval materiál a uvedl, že doporučuje nově Olomoucké listy s rozsahem 36 
stran. Radou akceptováno bez výhrad. Materiál byl schválen beze změn. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 

 
 
Bod programu: 11. 
Redakční rada Olomouckých listů 
Konzultant: Konečný – odbor kancelář primátora 
Tichý okomentoval materiál s tím, že díky změně organizační struktury dochází k výměně 
člena Redakční rady Olomouckých listů. Radou schváleno bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 

 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 

 
 
Bod programu: 12. 
Příprava projektu sociálního bydlení - Kříčkova 4, Olomouc, Svatý  Kopeček 
Pelikán okomentoval materiál a vyzdvihl možnost financování přestavby prostřednictvím 
dotačních titulů. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 

 
 
Bod programu: 13. 
Předzahrádky 
Konzultant: Nezhyba – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major uvedl bod. Po diskusi bylo povoleno umístění předzahrádky menšího rozsahu za 
podmínek, které byly doplněny v důvodové zprávě. Upravená důvodová zpráva byla 
schválena. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 se zdržel, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 14. 
Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s.  – rozhodnutí jediného akcionáře při 
výkonu působnosti valné hromady 
Rada města Olomouce projednala materiál v roli jediného akcionáře při výkonu působnosti 
valných hromad akciových společností se 100% účastí města. 
Major uvedl bod za nepřítomnou Záleskou. Okomentoval aktuální stav akciové společnosti a 
seznámil členy rady se zprávou o vztazích. Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 

 
Bod programu: 15. 
Různé 
Tajemník okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 

 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
2. schvaluje 
částečnou refundaci mezd dle předložené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 16. 
Moravské divadlo Olomouc- žádost o čerpání finančních prostředků z investičního 
fondu MDO 
Konzultanti: Svozil – odbor strategie a řízení, Gerneš – ředitel MDO 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Gerneš seznámil členy rady s žádostí                
o povolení čerpání investičního fondu z důvodu havarijního stavu podlahy na baletním sálu, 
opravy rozvodních skříní. Žádost byla členy rady schválena bez výhrad. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 

 
 
Jednání rady bylo ukončeno náměstkem Majorem v 17:00 hodin. 

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

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

 
 


