
 

USNESENÍ 
 

z 44. schůze Rady města Olomouce, konané dne 6. 4. 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 Veřejná zakázka - Dodávka respirátorů FFP2 a roušek - 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, 

 

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 důvodové zprávy, 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Rozpočtové změny roku 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2020 dle 
upravené důvodové zprávy 

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

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Změna OZV o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu změny obecně závazné vyhlášky za užívání 
veřejného prostranství 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 17/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

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

 

4 Darování ochranných prostředků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovacích smluv se subjekty a v množství dle upravené důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit Evu Kolářovou, náměstkyni primátora podepisováním darovacích smluv dle upravené 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup tajemníka MMOl při organizaci práce zaměstnanců  dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 
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6 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
část 3, 4 a 6 bodu č. 33 usnesení 43. RMO ze dne 23. 3. 2020 - Dotace z rozpočtu SMOl 

 

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

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


