
 

USNESENÍ 
 

z 47. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 5. 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 11. 5. 2020 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
nájem prostoru o výměře 29,70 m2 v 3. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc spolku JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. dle bodu č. 1.1. 
důvodové zprávy. 

 

2. nevyhovuje 
žádostem ústavu SPOLU Olomouc, z.ú. a společnosti Společnost Podané ruce o.p.s.                     
o nájem prostoru o výměře 29,70 m2 v 3. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 
38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle bodu č. 1.1. důvodové zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Veřejná zakázka č. 20052 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do 
školy a přístavba dvou tříd - nábytek - 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: 3. 
 

 

4 Veřejná zakázka č. 20053 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do 
školy a přístavba dvou tříd - pomůcky - 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 
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. 

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. 
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Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.1. 
 

 

5 Veřejná zakázka č. 20054 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do 
školy a přístavba dvou tříd - ICT - 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 
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. 

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: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 3.2. 
 

 

6 Veřejná zakázka č. 20088 - Dodávka cisternové automobilové 
stříkačky (CAS) - 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 
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, 
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c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3.3. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 20059 - Technické vozidlo dvoucestné pro 
údržbu PTZ - příkazní smlouva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky "Technické vozidlo dvoucestné 
pro údržbu PTZ" mezi statutárním městem Olomouc a Dopravním podnikem města 
Olomouce a.s. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3.4. 
 

 

8 Rozvoj Výstaviště Flora - smluvní pokuta, žaloba 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vyzvat společnost GEMO a.s. k zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 270 000 Kč a pokud 
společnost GEMO a.s. nezaplatí pokutu ve stanovené lhůtě, vymáhat smluvní pokutu ve výši 
1 270 000,-Kč po společnosti GEMO a.s. soudní cestou prostřednictvím advokátní kanceláře 

 

 

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

 

9 Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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10 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-6 dle části B důvodové zprávy 

T: 1. 6. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

3. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 7 dle části B důvodové zprávy 

T: 1. 6. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 7-9 dle části B důvodové zprávy 

T: 1. 6. 2020 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zajistit archivaci dokumentace akce a uchovávat veškerou dokumentaci dle bodu D 
důvodové zprávy 

T: 1. 6. 2020 
O: vedoucí odboru investic 
 

6. ukládá 
zajistit archivaci dokumentace akce a uchovávat veškerou dokumentaci dle bodu D 
důvodové zprávy 

T: 1. 6. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

7. ukládá 
zrušit zvláštní účty č. 8221422/0800 a 6937742/0800 

T: 1. 6. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

11 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 včetně dodatku č. 1 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy - část A včetně dodatku č. 1 
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3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2020 dle důvodové zprávy - část A 

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

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

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

12 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle předložené důvodové zprávy 

 

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

 

13 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL 
v ulici Komenského 31 , Olomouc, v rozsahu 25 m2  pro žadatele fu LA NOSTRA BELLEZZA 
s.r.o., tř.Svornosti 1177/57, 779 00 Olomouc, na dobu  od 15.5. do 31.10. 2020. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA 
DLOUHÉ v ulici Dlouhá 30 , Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatelku pí XXXXX, na dobu         
od 1.5. do 31.10. 2020. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar ALFA v ulici 
Dlouhá 32, v rozsahu 18 m2 pro pro žadatele p. XXXXX, na dobu 15.5. do 30.9.2020. 

 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ NA CUCKY                  
v ul. Dolní náměstí 23/42, Olomouc, v rozsahu 37,12 m2 pro žadatele fu portofDNC42 s.r.o., 
Dolní náměstí 23/42, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2020. 

 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RETRO PIVNICE                   
v ulici Havlíčkova 11 , Olomouc, v rozsahu 12,76 m2 pro žadatelku pí XXXXX na dobu                    
od 1.5. do 31.10. 2020. 
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6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOS BASTARDOS                 
v ulici Komenského 12, Olomouc, v rozsahu 10,2 m2 pro žadatele p. XXXXX, na dobu                    
od 1.5. do 30.9. 2020. 

 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení IMPERIUM v ulici 
Kapucínská 1 , Olomouc, v rozsahu 18,75 m2  pro žadatele fu Imperium House s.r.o.,  Dolní 
náměstí  165/23,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 11.5. do 31.10. 2020. 

 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ŠPAGETÁRNA                     
v ul. 1.máje 4, 779 00 Olomouc, v rozsahu 2,4 m2 pro žadatele fu ŠPAGETÁRNA s.r.o., 
1.máje 4, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2020. 

 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LAHŮDKY v ulici 
Ostružnická 24,  Olomouc, v rozsahu 3 m2  pro žadatele fu LAHŮDKY – MARTINÁSEK s.r.o,  
Pasteurova 13a, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9. 2020. 

 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BUGR BURGR                         
v ul. 1.máje 4, 779 00 Olomouc, v rozsahu 2,4 m2 pro žadatele p.XXXXX, na dobu                                 
od 15.5. do 31.10. 2020. 

 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAFE                                   
NA STŘELNICE v ulici Na Střelnici x Bořivojova 2, Olomouc, v rozsahu 6,75 m2 pro žadatele 
fu PEKAFEDA s.r.o., Bořivojova 238/7, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2020. 

 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ 
v ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 6,4 m2 pro žadatele p. XXXXX, Olomouc na dobu 
od 15.5. do 31.10. 2020. 

 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TROUBLE CAFE                        
v ulici Palackého 17, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele  Družstvo Trouble Cafe, 
Palackého 17, 779 00 Olomouc, na dobu od 11.5. do 30.9. 2020. 

 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFÉ TRIESTE                       
v ulici Dolní náměstí 17, Olomouc, v rozsahu 6,8 m2 + 4 m2 a Dolní náměstí 18 v rozsahu 
17m2 + 7,12m2 pro žadatele p. XXXXX, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020. 

 

15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v ulici 
Dánská 5, Olomouc, v rozsahu 6,90 m2 pro žadatelku p. XXXXX, na dobu                                        
od 15.5. do 31.10. 2020. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

14 Zimní údržba 2019/2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
řešení dle bodu 4. důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
postup dle bodu 5. důvodové zprávy 

 

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

 

15 Lávka přes Sitku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podání žádosti o dotaci na individuální projekt dle důvodové zprávy na Olomoucký kraj 

 

3. ukládá 
ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem investic provést rozpočtovou změnu dle 
důvodové zprávy 

T: 25. 5. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
vedoucímu odboru dotačních projektů zpracování žádosti o dotaci dle důvodové zprávy 

T: 1. 6. 2020 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 11. 
 

 

16 Smlouva o vypořádání závazků - pořízení notebooků pro 
tematické koordinátory ODP 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
podpis smlouvy o vypořádání závazků 

 

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

 

17 Zimní stadion - vypořádání ukončených smluv  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o vypořádání vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy 
o nájmu, správě a provozování zimního stadionu č. MAJ-PR-NS/67/2004/KŘ ze dne 
15.10.2004 a ze Smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/31/2008/Plh ze dne 23.7.2008 dle 
důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
odboru investic ihned realizovat příslušné rozpočtové změny dle důvodové zprávy 

T: 25. 5. 2020 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

18 Otevření mateřských škol a jeslí, obnovení výběru úplaty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
obnovení výběru úplaty za vzdělávání v mateřské škole, tzv.školkovné, úplaty za školní 
družinu v základních školách a úplaty v dětských jeslích zřizovaných SMOl s účinností od 
25.5.2020 

 

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

T: 25. 5. 2020 
O: vedoucí odboru školství, vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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19 Žádost o poskytnutí dotace na pořízení zásahového vozidla              
pro dobrovolné hasiče 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním žádostí dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

20 Individuální doprava pro seniory a zdrav. postižené z lokality             
U Bystřičky 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření dodatku smlouvy o zajištění individuální přepravy seniorů a osob se zdravotním 
postižením, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

21 Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje – 
memorandum o spolupráci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
přistoupit k Memorandu o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie dle důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
nám. primátora Mgr. Záleské předložit návrh Memoranda o spolupráci při rozvoji regionální 
fotbalové akademie k projednání Zastupitelstvu města Olomouce 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 17. 
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22 Zábory Horní a Dolní náměstí – povolování akcí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolováním záborů Horní a Dolní náměstí dle předložené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru cestovního ruchu, kultury a sportu obnovit povolování záborů Horní a Dolní náměstí 
dle předložené důvodové zprávy 

T: 25. 5. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

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

 

23 Projektový záměr "On-line systém pro KMČ" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
projektový záměr "On-line systém pro KMČ" 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

24 Návrh termínů konání RMO a ZMO ve II. pololetí roku 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO ve II. pololetí roku 2020 

 

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

 

25 Svatby - obřadní síň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
kapacitu obřadní síně radnice dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
neprodleně informovat snoubence 

T: 25. 5. 2020 
O: vedoucí odboru správních činností 
 

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 

  

 


