
 

USNESENÍ 
 

z 41. schůze Rady města Olomouce, konané dne 2. 3. 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 2. 3. 2020 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2. 
 

 

2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
stanovení poměrné části výnosu z předmětu pachtu za rok 2019 v souladu s čl. III. pachtovní 
smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až 
č. 14 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. ve výši 20.000.000,- Kč bez DPH 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu dále jednat se společností Rosnička CZ, s.r.o. o nabytí  pozemků 
parc. č. 710/4 orná půda o výměře 6 551 m2 a parc. č. 710/5 orná  půda o výměře 547 m2, 
vše v k. ú. Černovír obec Olomouc z vlastnictví společnosti Rosnička CZ, s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

T: září 2020 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

3. nesouhlasí 
se zařazením pozemků parc. č. 2119 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. č. 2120 ostatní 
plocha o výměře 108 m2 a parc. č. 2123 ostatní plocha o výměře 1055 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – ÚZSVM a v budoucím vlastnictví ČR – Zemského 
archivu v Opavě do směny se statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
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4. schvaluje 
přímé zadání opravy bazénu Arionovy kašny dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

3 Veřejná zakázka č. 20006 - Nákup 2 elektrovozidel pro 
Městskou policii Olomouc - 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: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 4. 
 

 

4 Veřejná zakázka č. 20013 - Foerstrova ulice - koordinovaný tah 
křižovatek, SSZ - 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: 4.1. 
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5 Sloup Nejsvětější Trojice - přímé zadání Zpracování záměrů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle bodu 3 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s ekonomickým odborem ihned provést rozpočtovou změnu                 
ve výši 150 000,- Kč na akci Sloup Nejsvětější Trojice 

T: 23. 3. 2020 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 

6 Rozpočtové změny roku 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2020 dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2020 
dle upravené důvodové zprávy 

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

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

 

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

 

8 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kateřinská dle bodu 2. důvodové zprávy 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kateřinská dle bodu 3. důvodové zprávy 

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Za poštou dle bodu 4. důvodové zprávy 

 

6. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Boženy Němcové dle bodu 5. důvodové zprávy 

 

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

 

9 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: 9. 
 

 

10 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ŠNYT MIKULDA                   
v ulici  28.října 3, Olomouc, v rozsahu 47 m2 pro fu Mikulda Kalda s.r.o., 28.října 463/3, 779 
00 Olomouc,  na dobu od 1.5. do 30.9. 2020. 
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2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ HOSPODA 
v ulici Dolní náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 45,5m2 + 39m2 pro žadatele p. XXXXX, 
Roháče z Dubé 642, 783 91 Uničov, na dobu od 1.4. do 31.9. 2020. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA 
na Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 92,5 m2 pro žadatele fu RK Invest, spol.s r.o. 
Dornych 2, 602 00 Brno, na dobu od 15.4. do 31.10. 2020. 

 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA 
DIVADELNÍ KLUB v ulici  Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 50 m2 pro žadatele fu RK 
Invest s.r.o., Dornych 2a, Trnitá 420, 602 00 Brno,   na dobu  od 15.4. do 31.10. 2020. 

 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO 
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 52+35 m2 pro žadatele fu AVINCOFFE 
s.r.o., Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2020. 

 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POD LIMPOU                     
na Dolním náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 52,5 m2 pro žadatele fu PROLEGU s.r.o., Dolní 
náměstí 22/43, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2020. 

 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení DIAMOND CAFÉ                     
v ulici Uhelná 6, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Neředínská 24, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POTREFENÁ HUSA 
v ul. Ztracená (Michalská 2), Olomouc, v rozsahu 56,3 m2 pro žadatele fu Jaroslav Mašlaň 
s.r.o., Dlouhá třída 471/19, 736 01 Havířov, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice 
RADEGASTOVNA v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 pro žadatele                       
p. XXXXX , Bryksova 576/5, 783 01 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2020. 

 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIVNÍ BAR FLORIDA 
v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 18,02 m2 pro žadatele p. XXXXX, Bryksova 576/5, 
783 01 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2020. 

 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MORAVSKÁ 
RESTAURACE na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 61,82 m2 pro žadatelku                     
pí XXXXX, Karafiátova 13, 779 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 
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12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VARNA v ulici 
Riegrova 6, Olomouc, v rozsahu 70,08 m2 pro žadatele fu CLUBZONE s.r.o., Riegrova 
373/6, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA 
MADLEN na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 102,60  m2 pro žadatele fu Madlen 
cukrárna s.r.o., Dolní náměstí 195/6,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2020. 

 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici 
Švédská 3, Olomouc, v rozsahu 55 m2 pro žadatele p. XXXXX, Horní náměstí 583, 779 00 
Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2020. 

 

15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POE POE Olomouc               
v ul. Riegrova 18, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatele fu Korený-racing s.r.o., Kollárova 
2365/16, 785 01 Šternberk, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MORGAN´S 
RESTAURANT v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu    82,74 m2 pro žadatele   fu 
FREEMORGAN club s.r.o., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  
2020. 

 

17. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR RULETA v ulici  
Kmochova 12, Olomouc, v rozsahu   57 m2 pro žadatele fu AMNT BAR RULETA s.r.o. , 
Kmochova 10A , 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

18. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení APOLONIA COFFEE 
& SPORT BAR v ulici  Tovární 42a, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 pro žadatele fu LEONINO 
CZ s.r.o. , Trnkova 32,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 16.4. do 15.10. 2020. 

 

19. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ROXBURY v ulici 
Chválkovická 4, Olomouc, v rozsahu 13,50m2 pro žadatelku  fu  ROXBURY MENU s.r.o., 
Masarykova tř.938/54, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2020 

 

20. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CROSS CAFE v ulici 
Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 31 m2 pro žadatele p.XXXXX, Závoří 3021/21, 700 30 
Ostrava 30, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

21. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOVE COFFEE v ulici 
Masarykova 56 , Olomouc, v rozsahu 36,60 m2 pro žadatele p. XXXXX, Horova 1298/5a, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 
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22. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ PALÁC v ulici 
1.máje 27, Olomouc, v rozsahu 24 m2  pro žadatele fu ANAVIKO MADE s.r.o., 1.máje 27, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

23. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURANT                    
U MOŘICE v ulici Opletalova 1 , Olomouc, v rozsahu 204 m2 + 2m2 pro žadatele                            
fu Restaurant Mořic s.r.o., Opletalova 364/1, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 30.9.  
2020 . 

 

24. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL 
v ulici tř.Svobody 18, Olomouc, v rozsahu 13,2 m2 + 4m2  pro žadatele  fu Restaurace 
Drápal s.r.o., Havlíčkova 637/1,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 5. do 30.9.  2020. 

 

25. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BEERBAR NA 
STOJÁKA na Horním náměstí 15, Olomouc, v rozsahu 50,4 m2 pro žadatele fu 
GASTROPROJEKT PIVOVAR Olomouc, s.r.o., Riegrova 381/22, 779 00 Olomouc, na dobu 
od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

26. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinotéka U TŘÍ 
BRATŘÍ v ulici Hrnčířská 6, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2 pro žadatele p. XXXXX, Hrnčířská 6, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2020. 

 

27. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR TRATTORIA v ul. 
tř.Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 86,46 m2 pro žadatele p. XXXXX, Domovina 606/6, 779 
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

28. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TAVERNA ALLEGRA 
v ul. Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 14,96 m2 pro žadatele fu BENELLI SERVICE s.r.o., 
Dolní náměstí 18/48, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

29. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení AMERICAN GRILL                   
v ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 48m2 pro žadatelku pí XXXXX, Vyšehorky 65, 
Líšnice, 789 85 Mohelnice, na dobu od 1.4. do 30.9.2020. 

 

30. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení JAZZ FRESH CAFÉ  
v ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2  pro žadatele Spolek přátel olomouckého 
jazzu, Sokolská 48, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

31. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CITY CAFÉ v ulici  
Horní náměstí 27, Olomouc, v rozsahu 57,5 m2 pro žadatele fu Slezská cukrárna M&A s.r.o., 
Slezská 1082, 738 01 Frýdek Místek,  na dobu  od 1.4.  do 31.10. 2020. 
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32. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR KOKTEJLY A 
SNY v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 48,6 m2 pro žadatele fu Koktejly a sny Catering 
s.r.o., Bořivojova 7,  779 00 Olomouc, na dobu  od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

33. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  GIN & TONIC – 47 
OPIC  v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 37,5 m2  pro žadatele fu Secret Bottles s.r.o., 
Bořivojova 7,  779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

34. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LA GIRALDILLA                    
v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 75,34 m2 pro žadatele fy ŠERO CATERING, s.r.o., 
Mlýnská 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2020. 

 

35. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR MI CASA SU 
CASA v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 56,25 m2 pro žadatele p. XXXXX, Polská 59, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

36. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MINIPIVOVAR  
RIEGROVKA v ulici  Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele PIVOVARY 
MORAVIA s.r.o., Riegrova 381/22, 779 00 Olomouc,   na dobu  od 1.4. do 31.10.  2020. 

 

37. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HI5H LOUNGE BAR 
& RESTAURANT v ul. Uhelná 3, Olomouc, v rozsahu 21,34 m2 pro žadatele fu BHOOMI 
s.r.o., Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2020. 

 

38. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  M.D. original 1869                 
v ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele fu DOMES ORIGINÁL s.r.o., , 
Zahradní 13, Samotišky 379, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 4. do 31.9.  2020. 

 

39. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NEVINNÝ BAR v ulici 
Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 28m2 pro žadatele p. XXXXX, Dolní náměstí 19/47, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2020. 

 

40. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROCKSTAR CAFÉ 
BAR v ulici Lafayettově 10, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele p. XXXXX, Na Vozovce 
24, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

41. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR BERNARD                      
v ulici Horní náměstí 13/18, Olomouc, v rozsahu 14,28 m2  pro žadatele   fu Pivní bar 
Morava s.r.o., Horní náměstí 12/19,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2020. 
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42. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ELDORÁDO v ulici Na 
Střelnici parc.č. 115/2, (provozovna Bořivojova 1), Olomouc, v rozsahu 9,99 m2                            
pro žadatelku pí XXXXX, Kpt.Jaroše 19, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2020. 

 

43. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LATINO BAR v ulici 
Uhelná 15 , Olomouc, v rozsahu 33 m2  pro žadatele   fu EVENTOS, s.r.o.  , Na Střelnici 48,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

44. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LEVANDULOVÉ 
BISTRO v ulici Horní náměstí 7 , Olomouc, v rozsahu 12 m2  pro žadatele   fu Levandulový 
statek, s.r.o. , Bezděkov u Úsova  789 73 Úsov,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

45. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské, ve spolupráci s odborem cestovního ruchu, 
kultury a sportu, odborem ekonomickým, odborem právním, odborem dopravy a územního 
rozvoje a útvarem hlavního architekta připravit koncepci povolování a provozování 
předzahrádek od roku 2021 

T: 23. 3. 2020 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

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

 

11 Smlouva o společném zadávání - Autobusová zastávka Domov 
seniorů, směr Hlavní nádraží 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
smlouvu o společném zadávání dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o společném zadávání 

T: 23. 3. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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12 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 59 a 60 
(Terminály V, ITS ve městech III) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení výzvy č. 59: Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy V 

 

3. schvaluje 
vyhlášení výzvy č. 60: Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy III 

 

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

 

13 Kontrola zpracování účetní závěrky příspěvkové organizace - 
školy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s provedením kontroly zpracování účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, za rok 2019 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru interního auditu a kontroly provést kontrolu účetní závěrky příspěvkové organizace 
Základní škola  a  Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 

T: 6. 4. 2020 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

14 Rozšíření výjimky - zkrácení doby nočního klidu pro akci 
Majáles UPOL  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s doplněním výjimky dle důvodové zprávy do návrhu OZV projednaného v RMO dne 
24.2.2020, který bude předložen na zasedání ZMO dne 9.3.2020 
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3. doporučuje 
zastupitelstvu vydat obecně závaznou vyhlášku, dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

15 Podpora společensko-prospěšných projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy                              
č. 1 důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci                    
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy ve znění dle vzorových smluv 

 

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč                        
z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 

16 Sdílení jízdních kol a elektrokoloběžek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení definovat podmínky provozu ve městě Olomouci 

T: 23. 3. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

3. ukládá 
prověřit možnosti a postup v případě správních deliktů 

T: 23. 3. 2020 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 17. 
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17 Moravská filharmonie Olomouc – žádost o slevu z pronájmu 
sálu Reduta 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
o neposkytnutí slevy dle důvodové zprávy 

 

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

T: 23. 3. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

18 Zrušení služební cesty Berlín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. souhlasí 
se zrušením dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

19 20056 Veřejná zakázka - Nákup ochranných prostředků - přímé 
zadání a další opatření související s šířením koronaviru 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru ekonomickému ihned zajistit převod finančních prostředků z rezervy na řešení 
krizových situací na výdajový prvek 3817 (položka 5132) odboru ochrany dle důvodové 
zprávy 

T: 23. 3. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. schvaluje 
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání dodavatelům                         
dle důvodové zprávy 
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4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora k podpisu smlouvy, případně dodatků                      
ke smlouvě s vybraným/i dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

20 Organizační záležitosti - správní žaloba 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
vývzu Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci statutárnímu městu Olomouc, čj. 65 
A18/2020-36 

 

3. vyjadřuje 
stanovisko k části VI. 4 žaloby veřejného ochránce práv proti rozhodnutí MMOl ze dne                     
10. 6. 2019 č.j. SMOl/136502/2019/OS/US/Hla dle přílohy č. 3 upravené důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
postup dle varianty A upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


