
 

USNESENÍ 
 

z 36. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 1. 2020 
 
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 13. 1. 2020 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
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 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Rozpočtové změny roku 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 - část A a B 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy - část A 

 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2020 dle důvodové zprávy - část A  
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b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2020 
důvodové zprávy - část B 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok - smlouva o 
společném zadávání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Olomouc a Dopravním 
podnikem města Olomouce, a.s., 

 

3. pověřuje 
podpisem smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Olomouc a Dopravním 
podnikem města Olomouce, a.s. JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Legionářská – Brožíkova, rekonstrukce kanalizace a IS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
další postup dle bodu C) důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Veřejná zakázka č.  20002 - Studie "Posouzení variant zajištění 
správy a provozování teplárenské infrastruktury v majetku 
města Olomouc po roce 2024" - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k 
výše uvedené veřejné zakázce, 
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2. schvaluje 
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli, 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora 

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 19185 - Parkovací politika města Olomouce 
- zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora 

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: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 6.1. 
 

 

8 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Synkova 8, Olomouc, č.b. 24, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) U hradeb 2, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+kk se XXXXXdle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Peškova 2, Olomouc, č.b. 39, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 
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2. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc - na 3 měsíce a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 
9.12.2019 o neprodloužení nájemní smlouvy 

dle důvodové zprávy bod 3) 

  

3. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, Holická 51, Olomouc, byt č. 5 a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 9.12.2019 o 
prodloužení nájemní smlouvy 

dle důvodové zprávy bod 6) 

 

3. nevyhovuje 
žádosti XXXXX a XXXXX o snížení sazby nájemného, byt č. 4, Dolní náměstí 7, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 2) 

žádosti XXXXXo rozšíření subjektu na straně nájemce, byt č. 6, Mariánská 7, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 4) 

 

4. schvaluje 
rozšíření subjektu na straně nájemce o XXXXX, byt č. 3, Ostružnická 9/11, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 5) 

 

5. bere na vědomí 
zvýšení nájemného u bytu č. 1, Hynaisova 9, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 7) 

 

zprávu o vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady v období 7-12/2019  

dle důvodové zprávy bod 8) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

9 Změna nájemní smlouvy – Café Mahler 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 29.9.2008, ve znění dodatků, uzavřenou 
s PAVLÍK group, s.r.o., jejímž předmětem je pronájem prostor sloužících podnikání o celkové 
výměře 209 m2 v 1. NP budovy č.p. 322, bydlení, Horní náměstí č.o. 11, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 270, zastavěná plocha a nádvoří, v  k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc. Změnou nájemní smlouvy dojde ke změně předmětu nájmu z prostor sloužících 
podnikání o celkové výměře 209 m2 v 1. NP budovy č.p. 322, bydlení, Horní náměstí č.o. 11, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 270, zastavěná plocha a nádvoří, v  k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, na prostory sloužící podnikání o celkové výměře 196,40 m2 v  1. NP 
budovy č.p. 322, bydlení, Horní náměstí č.o. 11, která je součástí pozemku parc. č. st. 270, 
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zastavěná plocha a nádvoří, v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dále dojde změnou ke 
změně doby nájmu, resp. výpovědní doby, a dalších podmínek dle důvodové zprávy. 

 

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

 

10 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy 

 

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

 

11 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

12 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 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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13 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husitská dle bodu 1. důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 2. důvodové zprávy 

 

4. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kmochova dle bodu 3. důvodové zprávy 

 

5. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 4. důvodové zprávy 

 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Rooseveltova dle bodu 5. důvodové zprávy 

 

7. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Na hradě dle bodu 6. důvodové zprávy 

 

8. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Sokolská dle bodu 7. důvodové zprávy 

 

9. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Boleslavova dle bodu 8. důvodové zprávy 

 

10. nesouhlasí 
se zřízením s vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 9. důvodové zprávy 

 

11. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Boleslavova dle bodu 10. důvodové zprávy 

 

12. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Božetěchova dle bodu 11. důvodové zprávy 

 

13. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Jungmannova dle bodu 12. důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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14 Městské letiště - ceník služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
s účinností od 1.2. 2020 ceník služeb na městském letišti Olomouc dle přílohy č.1 důvodové 
zprávy 

 

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

 

15 Smlouva o realizaci překládky kabelů CETIN 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci překládky kabelů CETIN na akci "Autobusová zastávka Domov 
Seniorů, směr Hl. Nádraží" 

 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o realizaci překládky kabelů CETIN 

T: 27. 1. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 

16 Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy Olomouc, 
Heyrovského 33 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Dodatku č. 2 zřizovací listiny Základní školy Olomouc, Heyrovského 33, 
příspěvková organizace, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit Dodatek č.2 zřizovací listiny ZŠ Heyrovského na jednání Zastupitelstva města 
Olomouce 

T: 23. 3. 2020 
O: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
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4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková 
organizace dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

17 Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání v ORP 
Olomouc (MAP) - doplnění 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zařazením investičního námětu do investičních priorit Strategického rámce MAP dle 
důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

18 Smlouva o užívání prostor MŠ Týneček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o užívání nebytových prostor, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
uzavřít Smlouvu o užívání nebytových prostor, dle přílohy důvodové zprávy 

T: 27. 1. 2020 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

19 Audit hospodaření s pokutovými bloky včetně vymáhání 
pohledávek 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 18. 
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20 Kontrola dotace u DW7, o.p.s. poskytnuté v roce 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 19. 
 

 

21 Kontrola dotace u Řeka Morava pro Olomouc z.s. poskytnuté v 
roce 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 20. 
 

 

22 Kontrola dotace u TJ MILO Olomouc, z.s. poskytnuté v roce 
2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 21. 
 

 

23 Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce dle 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

24 Jednací řád odborných komisí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Jednací řád odborných komisí dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit předsedy a tajemníky odborných komisí se schváleným Jednacím řádem 

T: 27. 1. 2020 
O: vedoucí oddělení KMČ a DP 
 

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

 

25 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

26 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 8. zasedání ZMO 
konaného 13. 12. 2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 3, část 3 usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 - Dlouhodobá koncepce hospodaření s 
vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví statutárního města Olomouce na období r. 
2019 - 2022: 
- ZMO ukládá RMO a věcně příslušnému náměstkovi doplnit zdůvodnění zařazení 
nemovitostí do kategorií B a C dle předem stanovených kritérií, a to před předložením první 
nemovitosti k prodeji majetkoprávní komisi (T: 9. 3. 2020) 
T: 24. 2. 2020 
O: Rada města Olomouce, Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 

2. ukládá 
k bodu 6, část 2 usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 - Soubor změn č. IX Regulačního plánu 
MPR Olomouc: 
- ZMO ukládá úřadu územního plánování upravit návrh souboru změn č. IX RP MPR ve 
smyslu vypuštění dílčí změny č. IX/6 (T: ihned) 
T: 27. 1. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

3. ukládá 
k bodu 7, část 4 usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 - Rozpočtové změny roku 2019 + 
dodatek č. 1: 
- ZMO ukládá Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat přiloženou 
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darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru (T: ihned) 
T: 27. 1. 2020 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

4. ukládá 
k bodu 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 - Smlouva o směnečném programu - 
Dodatek č. 1: 
-  ZMO ukládá náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi podepsat Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o směnečném programu (T: leden 2020) 
T: 27. 1. 2020 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

5. ukládá 
k bodu 20, část 2 usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 - Regulační plán MPR Olomouc - 
úprava regulačního plánu a pořízení souboru změn č. X: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje upravit regulační plán MPR Olomouc v 
souladu s § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (T: ihned) 
T: 27. 1. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

6. ukládá 
k bodu 20, část 4 usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 - Regulační plán MPR Olomouc - 
úprava regulačního plánu a pořízení souboru změn č. X: 

- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení souboru změn č. X 
regulačního plánu MPR Olomouc po vydání úpravy regulačního plánu dle požadavku § 188, 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (T: dle důvodové zprávy) 

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

7. ukládá 
k bodu 21, část 5 usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 - Regulační plán RP-23 Sídliště 
Norská: 

- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173, odst. 1  
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního 
plánu RP-23 Sídliště Norská veřejnou vyhláškou (T: ihned) 

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

8. ukládá 
k bodu 21, část 6 usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 - Regulační plán RP-23 Sídliště 
Norská: 

- ZMO ukládá odboru strategie a řízení, útvaru hlavního architekta, předat odboru dopravy a 
územního rozvoje, úřadu územního plánování podnět k pořízení územní studie navazujícího 
území (při ul. Pražská) (T: ihned) 

T: 27. 1. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

9. ukládá 
k bodu 21, část 7 usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 - Regulační plán RP-23 Sídliště 
Norská: 
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- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje, úřadu územního plánování, zahájit 
pořízení změny č. 1 Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská (T: dle důvodové zprávy) 

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

10. ukládá 
k bodu 23, část 3 usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 - Memorandum o spolupráci při 
přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, III. etapa: 

- ZMO ukládá Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA primátorovi města, podepsat Memorandum o 
spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, III. etapa (T: leden 2020) 

T: 27. 1. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

11. ukládá 
k bodu 28, část 3 usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 - Dodatek zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní škola Olomouc, Zeyerova 28: 

- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení ředitelku školy (T: 9. 3. 2020) 

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

12. ukládá 
k bodu 33, část 4 usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019 - Soubor změn č. IX Regulačního 
plánu MPR Olomouc - vydání: 

- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Souboru změn č. IX 
Regulačního plánu MPR Olomouc veřejnou vyhláškou (T: ihned) 

T: 27. 1. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 25. 
 

 
 

27 Organizační záležitosti - Dodatek č. 9 "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. 9 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 1. 2020 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 
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28 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru dotačních projektů Magistrátu města Olomouce dle upravené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2020 do 31. 10. 2021 

 

3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v 
roce 2020 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 26.1. 
 

 

29 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B. předložené Zprávy č. 21/2019 o 
zjištěních z vykonaného auditu 

T: 2. 3. 2020 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 27. 
 

 
 
 

 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
primátor města Olomouce 

Mgr. Matouš Pelikán v. r. 
náměstek primátora 

  

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


