
 

USNESENÍ 
 

z 43. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23. 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 23. 3. 2020 dle upravené důvodové 
zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
bod 3, část 4, usnesení RMO ze dne 10. 2. 2020, týkající se Přístřešků MHD na 
autobusových a tramvajových zastávkách a reklamních zařízení ve vlastnictví společnosti 
euroAWK s.r.o. a bod 23, část 4, usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019 týkající se Výzvy 03 18 
092 Operačního programu Zaměstnanost 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit darování části pozemků parc. č. 294/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 294/2 
ostatní plocha o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 294/4 ostatní plocha o výměře 20 m2), vše k. 
ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1, 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 
449/39 a parc. č. 449/41, oba ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., spočívající v právu 
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zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení a v právu 
vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu 
neurčitou s jednorázovou úplatou za zřízení budoucího věcného břemene ve výši 500 Kč + 
DPH dle důvodové zprávy bod 2.1, 

 

4. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 449/39 a parc. č. 449/41, oba ostatní plocha 
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o., spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucích služebných 
pozemcích plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky 
v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení, na dobu neurčitou s jednorázovou úplatou za zřízení věcného 
břemene ve výši 500 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.1, 

 

5. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, který bude spočívat v rozšíření předmětu nájmu o další pozemek, na kterém 
bude zároveň zřízena služebnost, a to pozemek parc. č. 1093/1, ostatní plocha, k.ú. 
Samotišky, obec Samotišky v rozsahu dle situačních nákresů, ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 2.2. 

 

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

 

3 Veřejná zakázka č. 20058 - Nákup plně nízkopodlažních 
autobusů pro DPMO, a.s. pro roky 2021 - 2022 - příkazní 
smlouva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a Dopravním podnikem města 
Olomouce a.s. 

 

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

 

4 Veřejná zakázka č. 20033 - Oprava tramvaj. křižovatky Náměstí 
Hrdinů, Olomouc - výhyb. zhlaví ul. Legionářská - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
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 

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

 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o společném zadávání 

T: 27. 4. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3.1. 
 

 

5 Veřejná zakázka č. 18144 - Tramvajová trať II. etapa - Nové 
Sady - Povel - zrušení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. ruší 
v souladu s § 170 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3.2. 
 

 

6 Veřejná zakázka 20037 - Oprava střech přístřešků radnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
realizaci postupu dle varianty B) důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru kancelář tajemníka provést rozpočtovou změnu ve výši 1 729 400,90 Kč ve prospěch 
rozpočtu odboru investic na realizaci opravy střech přístřešků radnice 

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3.3. 
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7 Náhrada ušlého zisku - tř. 1. máje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru právnímu ihned zajistit prostřednictvím AK Ritter & Šťastný zaslání odpovědi SMOl 
právnímu zástupci skupiny podnikatelů dle závěru důvodové zprávy 

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí právního odboru 
 

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

 

8 Rozpočtové změny 2020  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

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

 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2020 dle upravené důvodové zprávy - část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2020 dle 
upravené důvodové zprávy - část B 

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

4. doporučuje zastupitelstvu města 
ke schválení rozšíření závazných ukazatelů (s účinností od 12. března 2020 - vyhlášení pro 
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS 
CoV-2 nouzový stav) rozpočtu SMOl na rok 2020 takto: Rozpočtové změny všech výdajů 
souvisejících se zajištěním bezpečnostních opatření pro ochrany před nákazou COVID-19 
jsou v kompetenci schvalování Rady města Olomouce bez omezené výše 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

9 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Holická 51, Olomouc, č.b. 26, o velikosti 3+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Holická 51, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Černá cesta 25, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a) 

d) tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
2b) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

  

b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory: 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 
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XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX Topolová 7, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

RC Heřmánek, z.s., Náves Svobody 41, Olomouc – s ponecháním stávající výše nájemného 

  

d) do 31.8.2020, 30.9.2020, do 31.12.2020, do 14.1.2021, do 31.1.2021 a 14.2.2022 s 
nájemci: 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2020 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2020 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 
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XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022 

  

e) na půl roku, 3 měsíce, s nájemci: 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXXk, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, tř. Spojenců 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt – na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – bezbariérový byt – na 3 měsíce 

XXXXX Balbínova 5, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d, e) 

  

3. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc, byt č. 9 

dle důvodové zprávy bod 6) 

 

3. nevyhovuje 
žádosti XXXXX o přidělení bytu č. 15, Černá cesta 9, Olomouc, panu XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 3) 

 

4. bere na vědomí 
přechod nájmu bytu č. 1, Sokolská 25, Olomouc na XXXXX dle důvodové zprávy bod 4) 
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Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

10 Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
úhradu nedoplatku za rok 2019 formou zápočtu dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat zápočet 

T: 27. 4. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 

11 Petice - Slavonín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. schvaluje 
návrh odpovědi na petici a ukládá primátorovi města odpovědět petentům dle návrhu 
odpovědi. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 12. 
 

 

12 Sušárna kalů na ČOV Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
Odboru investic dokončit přípravu realizace stavby sušárna kalů na ČOV Olomouc a zařadit 
její financování do návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023. 

T: 29. 6. 2020 
O: vedoucí odboru investic 
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3. ukládá 
Odboru dotačních projektů zajistit podání žádosti na využití dotačních prostředků na 
spolufinancování stavby sušárny kalů na ČOV Olomouc. 

T: 29. 6. 2020 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
 

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

Bod programu: 13. 
 

 

13 Výsledky analýz městských akciových společností, kde je 
město Olomouc jediným akcionářem a další postup ve 
změnách jejich řízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a výsledky ekonomicko-finančních analýz 

 

2. schvaluje 
návrh dalšího postupu v rámci změn v řízení městských akciových společností, kde je 
statutární město Olomouc jediným akcionářem 

 

3. ukládá 
Mgr. Milanu Ferancovi, členu rady města, a) připravit podmínky pro zavedení pravidelného 
konsolidovaného reportingu pro RMO a ZMO, b) připravit a předložit Radě města Olomouce 
k projednání návrh strategického dokumentu o řízení městských akciových společností, kde 
je statutární město Olomouc jediným akcionářem 

T: 25. 5. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 15. 
 

 

14 Limity, kompetence a základní ekonomické ukazatele 
příspěvkových organizací (vyjma školských zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 16. 
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15 Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele s přijetím darů 
(hrobová zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím darů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

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

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

16 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci Moravské divadlo Olomouc 

 

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

 

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 a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
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18 Smlouvy o výpůjčce majetku SMOL příspěvkovým organizacím 
- školám 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku SMOl s příspěvkovou organizací Fakultní základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Demlova 18, Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, 
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 dle příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

19 Stanovisko SMOl k navýšení kapacity soukromé lesní mateřské 
školy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
souhlasné stanovisko k navýšení kapacity Lesní mateřské školy Sofisa, š.p.o dle důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
informovat žadatelku o přijatém usnesení 

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

20 Aquapark - provozní zpráva za rok 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu vč.přílohy 
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2. souhlasí 
s provozní zprávou 

 

3. schvaluje 
vyplacení zálohy služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní 
smlouvy, uzavřené mezi SMOl a společností Aquapark Olomouc, a.s. 

 

4. ukládá 
vyplatit zálohu služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní smlouvy, 
uzavřené mezi SMOl a společností Aquapark Olomouc, a.s. 

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

21 Kontrola dotace u Atletického klubu Olomouc z.s. poskytnuté v 
roce 2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 

22 Kontrola dotace u FK Slavonín, z.s. poskytnuté v roce 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

23 Kontrola dotace u SFK Nedvězí, z.s., poskytnuté v roce 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 26. 
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24 Kontrola dotace u SKUP Olomouc, z.s. poskytnuté v roce 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

25 Kontrola hospodaření s finančními prostředky poskytnutými 
SMOl u MŠ Olomouc,Wolkerova 34 v roce 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 28. 
 

 

26 Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí účelové dotace poskytnuté Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o přijetí účelové dotace 

 

4. ukládá 
uzavření smlouvy o přijetí účelové dotace, dle důvodové zprávy 

T: březen 2020 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a přílohy č.1 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 30. 
 

 

28 Stanovení termínu a návrh programu 10. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. stanovila 
- termín konání 10. zasedání ZMO: pondělí 6. 4. 2020 od 9:00 hodin 

- místo konání 10. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 

 

3. souhlasí 
s návrhem programu 10. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 31. 
 

 

29 Organizační záležitosti - Dodatek č. 10 "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. 10 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2020 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 
 

 

30 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Podpisového řádu 
statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 4. 2020 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33. 
 

 

31 Analýza dopadů COVID - 19 v návaznosti na nemožnost 
provozovat komerční prostory v důsledku usnesení vlády ČR 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
prominutí nájemného za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 nájemcům dle přílohy č. 1A za 
podmínky schválení prominutí nájemného dle přílohy č. 1B Zastupitelstvem města 
Olomouce. 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí nájemného za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 nájemcům dle přílohy č. 1B. 

 

3. doporučuje 
ředitelům příspěvkových organizací a městských akciových společností postupovat vůči 
nájemcům prostor v objektech jimi vlastněných či spravovaných stejným způsobem. 

 

4. ukládá 
Mgr. Markétě Záleské, náměstkyni primátora, připravit návrhy na řešení prominutí 
nájemného u organizací, jimž je zároveň poskytována dotace z rozpočtu SMOl 

T: 27. 4. 2020 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

32 Zrušení výběru úplaty ve školách a zařízeních zřizovaných 
SMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zrušení výběru úplaty za vzdělávání v mateřské škole, tzv. školkovné a úplaty za školní 
družinu v základních, mateřských školách a dětských jeslích zřizovaných SMOl po dobu 
trvání krizového stavu s účinností dle upravené důvodové zprávy. 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol a odpovědnou 
pracovnici jeslí. 

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí odboru školství, vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
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33 Dotace z rozpočtu SMOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod 23 usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020 a body 29, 30, 31, 32, 35, 36 a 38 usnesení RMO 
ze dne 24. 2. 2020 ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 

 

3. nevyhovuje 
žádostem o dotaci do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 1 - 16 důvodové 
zprávy - část A 

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

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s nevyhověním žádostem o dotaci do 50 tis. Kč z 
rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 1 - 16 důvodové zprávy - část A 

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

5. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí dotací a z toho vyplývající rozpočtové změny a schválit uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ve znění dle vzorových smluv u žádostí nad 50 
tis. Kč z rozpočtu SMOl 2020, dle příloh č. 17, 22, 23, 24 důvodové zprávy 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města 
nevyhovět žádostem o dotace nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 17 - 25 
důvodové zprávy - část B 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

34 Dotace odboru sociálních věcí včetně dotací z programu 
společensko-prospěšných projektů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
- části 5, 6, 7, 8 bodu 31 usnesení RMO ze dne 27.1.2020 Program prevence kriminality na 
rok 2020 

- bod 25 usnesení RMO ze dne 10.2.2020 Dotace v sociální oblasti 

- bod 41 usnesení RMO ze dne 24.2.2020 Dotace v sociální oblasti 

- bod 50 usnesení RMO ze dne  24.2.2020 Podpora společensko-prospěšných projektů 



 17 

- bod 15 usnesení RMO ze dne 2.3.2020 Podpora společensky-prospěšných projektů 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č 1, 3, 5 a 7 
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

4. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle 
příloh č. 1, 3, 5 a 7 důvodové zprávy ve znění dle vzorových smluv 

 

5. nevyhovuje 
žádostem o dotaci do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

6. ukládá 
vedoucí ekonomického odboru MMOl seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s 
poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 1, 3, 5 a 7 
důvodové zprávy 

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

7. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit poskytnutí dotací a z toho vyplývající rozpočtové 
změny a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ve znění dle vzorových smluv 
u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 2, 4, 6 a 8 důvodové zprávy 

 

8. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce nevyhovět žádostem o dotaci nad 50 tis. Kč z rozpočtu 
SMOl dle příloh č. 2, 6 a 8 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 36.1. 
 

 

35 Individuální dotace - farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv. 
Michala Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod 37 usnesení RMO ze dne 24. 2. 2020 s názvem Individuální dotace - farnost sv. Mořice 
Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí individuální dotace ve výši 750.000 Kč z rozpočtu SMOl farnosti sv. Michala a 
poskytnutí individuální dotace ve výši 750.000 Kč z rozpočtu SMOl farnosti sv. Mořice 
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4. ukládá 
ihned provést rozpočtovou změnu, kterou bude převedena částka ve výši 1.000.000,- Kč do 
rezervy RMO/ZMO 

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36.2. 
 

 

36 Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru 
investic Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. svěřuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, část své působnosti odboru investic Magistrátu města Olomouce 
v záležitostech dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
vedoucího odboru investic Magistrátu města Olomouce podepisováním darovacích smluv, 
jejich dodatků a jiných písemností k těmto smlouvám dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
tajemníkovi ihned zapracovat kompetenci do Organizačního řádu MMOl a MPO 

T: 27. 4. 2020 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

37 Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru 
ochrany MMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. svěřuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů, část své působnosti odboru ochrany Magistrátu města Olomouce 
v záležitostech dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
vedoucího odboru ochrany Magistrátu města Olomouce podepisováním kupních smluv, jejich 
dodatků a jiných písemností k těmto smlouvám dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
tajemníkovi ihned zapracovat kompetenci do Organizačního řádu MMOl a MPO 

T: 27. 4. 2020 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 

 

38 Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru 
cestovního ruchu, kultury a sportu Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. svěřuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, část své působnosti odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
Magistrátu města Olomouce v záležitostech dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
vedoucího odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Magistrátu města Olomouce 
podepisováním kupních smluv a darovacích smluv dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
tajemníkovi zapracovat kompetenci do Organizačního řádu MMOl a MPO 

T: 27. 4. 2020 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 39. 
 

 

39 Stav a rizika staveb související s COVID-19 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 40. 
 

 
 

 

 

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

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