
USNESENÍ 
 

z 42. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 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 Příprava statutárního města Olomouce na ekonomické dopady 
související s COVID-19 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zastavení projektové přípravy a odložení realizace projektů a oprav dle části A důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
odboru investic průběžně sledovat a vyhodnocovat s dodavateli již vysoutěžených staveb 
aktuální stav a informovat RMO o případných rizicích (zejména s vazbou na dotace) a 
odboru dotačních projektů zahájit jednání s poskytovateli dotací o úpravě podmínek dotace 
(T: průběžně) 

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí odboru investic, vedoucí odboru dotačních projektů 
 

4. rozhodla 
o zkrácení lhůty po podání žádostí o dotaci u všech aktivních dotačních programů do 
18.3.2020 dle části B. důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
další postup u ukončených dotačních programů dle části B. důvodové zprávy 

 

6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ve spolupráci se Správou nemovitostí Olomouc, a.s. zpracovat 
analýzu dopadů COVID – 19 a přehled nájemců v městských budovách souvisejících s 
nemožností provozovat komerční prostory ve vztahu k jejich uzavření dle usnesení vlády ČR 
č. 211 ze dne 14. 3. 2020 a č. 214 ze dne 15. 3. 2020 

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

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 1. 
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2 Veřejná zakázka – Dodávka respirátorů – přímé zadání 
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 § 29, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů přímé zadání dodavateli dle DZ 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města k podpisu smlouvy, případně dodatků ke 
smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení 

 

4. ukládá 
odboru ekonomickému ihned provést rozpočtová opatření dle doporučení v důvodové zprávě 

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

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Olomoucké listy - anulace dubnového vydání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
anulaci dubnového vydání Olomouckých listů včetně vyplývajících finančních úspor 

 

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

 

4 Oznámení liberační události 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předložené oznámení Liberační události dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4. 
 

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

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

  

 


