
 

ZÁPIS 
 

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

 
- zveřejněna je upravená verze Zápisu 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 Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek  
náměstci primátora Pelikán, Záleská, Bačák, Kolářová, Konečný, 

Major  
neuvolnění členové rady města 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

Feranec, Šnevajs, Tichý (přítomen do 10:50 
hodin) Holpuch (nepřítomen od 9:50 - 10:25 hod)  
Večeř 
Plachá  

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá 
Sedláková 

  

 
čas zahájení: 9:00 hodin velký zasedací sál, Hynaisova 10 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1 Kontrola usnesení RMO 
2 2 Majetkoprávní záležitosti 
3          3 Veřejná zakázka č. 20052 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a 

přístavba dvou tříd - nábytek - zahájení, komise 
4         3.1 Veřejná zakázka č. 20053 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a 

přístavba dvou tříd - pomůcky - zahájení, komise 
5         3.2 Veřejná zakázka č. 20054 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a 

přístavba dvou tříd - ICT - zahájení, komise 
6         3.3 Veřejná zakázka č. 20088 - Dodávka cisternové automobilové stříkačky (CAS) 

- zahájení, komise 
7         3.4 Veřejná zakázka č. 20059 - Technické vozidlo dvoucestné pro údržbu PTZ - 

příkazní smlouva 
8 4 Rozvoj Výstaviště Flora - smluvní pokuta, žaloba 
9 5 Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
10 6 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
11 7 Rozpočtové změny roku 2020 
12 8 Povolení výjimky - pěší zóna 
13 9 Předzahrádky 
14 10 Zimní údržba 2019/2020 
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15 11 Lávka přes Sitku 
16       12 Smlouva o vypořádání závazků - pořízení notebooků pro tematické 

koordinátory ODP 
17 13 Zimní stadion - vypořádání ukončených smluv  
18 14 Otevření mateřských škol a jeslí, obnovení výběru úplaty 
19        15 Žádost o poskytnutí dotace na pořízení zásahového vozidla pro dobrovolné 

hasiče 
20 16 Individuální doprava pro seniory a zdrav. postižené z lokality U Bystřičky 
21         17 Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje – memorandum o 

spolupráci 
22 18 Zábory Horní a Dolní náměstí – povolování akcí 
23 19 Projektový záměr "On-line systém pro KMČ" 
24 20 Návrh termínů konání RMO a ZMO ve II. pololetí roku 2020 
25 21 Svatby - obřadní síň 
- 22 Různé - Informace členů RMO 
 

 

 

 

o O o 
 
47. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 11 hlasů pro. Následovalo projednávání 
jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 

Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO 
Primátor uvedl bod, projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 

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 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

 

Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultant: Kličková - majetkoprávní odbor 
Pelikán doporučil schválit variantu B s tím, aby nájem prostoru byl schválen pro společnost 
JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum. RMO s návrhem souhlasila. V těchto intencích byl 
upraven i návrh usnesení. 
Usnesení: 

Rada města Olomouce po projednání: 
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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. 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
Bod programu: 3. 
Veřejná zakázka č. 20052 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou 
tříd - nábytek - zahájení, komise 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic 
Major uvedl komentář ke všem třem bodům programu (3, 3.1, 3.2) týkajícím se zakázek na 
investice v rámci ZŠ Slavonín. Projednáno bez rozpravy. 
Hlasování proběhlo o všech třech bodech společně.  
Usnesení: 

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. 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
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Bod programu: 3.1. 
Veřejná zakázka č. 20053 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou 
tříd - pomůcky - zahájení, komise 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic 
Komentář viz bod 3 
Usnesení: 

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. 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 3.2. 
Veřejná zakázka č. 20054 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou 
tříd - ICT - zahájení, komise 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic 
Komentář viz bod 3 
Usnesení: 

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, 
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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. 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
 
Bod programu: 3.3. 
Veřejná zakázka č. 20088 - Dodávka cisternové automobilové stříkačky (CAS) - 
zahájení, komise 
Konzultant: Drešr - odbor investic 
Major uvedl bod. Mimo jiné zmínil, že se jedná o zajištění techniky pro poloprofesionální 
jednotku dobrovolných hasičů JPO II. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 

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, 

c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 3.4. 
Veřejná zakázka č. 20059 - Technické vozidlo dvoucestné pro údržbu PTZ - příkazní 
smlouva 
Konzultanti: Drešr, Válková - odbor investic 
Major uvedl, že se jedná o schválení příkazní smlouvy pro Dopravní podnik města 
Olomouce. Konzultanti reagovali na dotazy. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 

Rada města Olomouce po projednání: 
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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. 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
 
Bod programu: 4. 
Rozvoj Výstaviště Flora - smluvní pokuta, žaloba 
Konzultanti: Drešr, Válková - odbor investic 
Major uvedl bod. 
Konzultantka popsala některé skutečnosti týkající se právního hlediska věci. Drešr se vyjádřil 
ke stavební stránce. Projednáno bez úprav. 
Usnesení:  

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 
Ritter & Šťastný, dle důvodové zprávy. 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 5. 
Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
Konzultant: Drešr - odbor investic 
Major uvedl bod. Mimo jiné zmínil, že se jedná o formální záležitost, která byla schválena 
řídícím výborem. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
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Bod programu: 6. 
Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
Konzultant: Drešr - odbor investic 
Major uvedl bod. Konzultant reagoval na dotazy členů rady týkající se nesouladu částky 
předpokládané ceny, která byla stanovena projektantem a skutečných výdajů. Po rozpravě 
byl materiál schválen bez úprav. 
Usnesení: 

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 
 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 7.  
Rozpočtové změny roku 2020 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová - ekonomický odbor 
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Bačák okomentoval důvodovou zprávu i Dodatek č. 1, který byl rozdán na stůl. V rámci 
rozpravy tajemník reagoval na dotaz týkající se přesunů na str. 3, které se dle jeho vyjádření 
týkaly dotací. Projednáno bez úprav, pouze byl doplněn návrh usnesení v souvislosti se 
začleněním Dodatku č. 1. 
Usnesení: 

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 

 

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 
 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 8. 
Povolení výjimky - pěší zóna 
Konzultant: Černý - ODÚR 
Major uvedl bod. 
Záleská informovala o stanovisku odboru cestovního ruchu, kultury a sportu týkající se 
provozování turistického vláčku v centru města. Konstatovala, že IC bude spolupracovat 
s provozovatelem, který přislíbil reagovat na konkrétní objednávky skupin i jednotlivců. 
Oběma předloženým žádostem bylo vyhověno. 
Usnesení: 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle předložené důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 9. 
Předzahrádky 
Konzultant: Černý - ODÚR 
Major uvedl bod. Navrhl doplnit materiál o žádost na umístění předzahrádky Caffé Trieste, 
jejíž majitel již doplatil městu dlužnou částku. Dále konzultant požádal o doplnění nové 
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žádosti od restauračního zařízení Lucerna bar, který zaslal svou žádost po uzávěrce 
podkladových materiálů.  
Proběhla rozprava o jednotlivých žádostech. 
Důvodová zpráva včetně návrhu usnesení byla v souvislosti s předloženými návrhy doplněna 
o nové dvě žádosti. 
Usnesení: 
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. 

 

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. 
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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. 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 10. 
Zimní údržba 2019/2020 
Konzultant: Černý - ODÚR, Štarnovský - TSMO, a.s. 
Černý okomentoval materiál, mimo jiné vyzdvihl, že došlo k úspoře 682 tis. Kč.  
Štarnovský doplnil, že i když se finance na zimní údržbu oproti loňské zimě snížily cca o 7 
mil. Kč, z důvodu mírné zimy byly dostačující. Upozornil, že v případě tuhé zimy by naopak 
muselo dojít k navýšení rozpočtu na zimní údržbu.  
Po rozpravě byl materiál přijat bez úprav. 
Usnesení: 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
řešení dle bodu 4. důvodové zprávy 

 

 



 11 

3. schvaluje 
postup dle bodu 5. důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu: 11. 
Lávka přes Sitku 
Konzultanti: Losert, Luňáček - útvar hlavního architekta 
Primátor okomentoval problematiku. 
Losert doplnil, že tím, že některé projekty byly vzhledem k řešení krizové situace 
pozastaveny, mohly by být tyto prostředky využity.  
Po rozpravě byl materiál schválen bez úprav.  
Usnesení: 

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 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování.  
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 12. 
Smlouva o vypořádání závazků - pořízení notebooků pro tematické koordinátory ODP 
Konzultanti: Sítek, Martinec - ODP 
Pelikán uvedl bod. 
Konzultanti reagovali na dotazy rady. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podpis smlouvy o vypořádání závazků 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 13. 
Zimní stadion - vypořádání ukončených smluv 
Konzultanti: Hlídek - OCRKS, Konečný - advokátní kancelář 
Na stůl byl předložen upravený návrh Smlouvy o vypořádání…  
Záleská uvedla materiál a uvedla nutnost proplatit náklady na videorozhodčího a 
z prostředků na opravu střechy, které nebudou letos využity, uhradit nutné opravy, např. 
výměnu kotle a čpavkových ventilů. 
Konečný okomentoval náležitosti Smlouvy o vypořádání… a upozornil, že zmíněné opravy 
nejsou obsahem smlouvy, smlouva řeší minulost, opravy řeší budoucnost.  
HCO předloží v nejbližší době návrh užívání haly pro mládež a další subjekty, dosud bylo 
předloženo pouze využití haly pro A tým. 
Záleská doplnila, že se zástupci Mládeže bylo dohodnuto, že budou předkládat pravidelný 
raport. 
Po rozpravě byl materiál schválen bez úprav. 
Usnesení: 

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 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 14. 
Otevření mateřských škol a jeslí, obnovení výběru úplaty 
Konzultant: Fantová - odbor školství 
Konečný uvedl bod.  
Informoval, že v rámci průzkumu je k dispozici vyjádření 12 z 19 ZŠ, přičemž bylo zjištěno, 
že rodiče chtějí poslat do škol 80 - 85 % dětí. Pro případ nedostatku kantorů bylo dohodnuto 
využít pomoci např. studentů Pedagogické fakulty.  
Fantová doplnila, že město otevírá 1. stupeň ZŠ bez omezení a nebude vydávat potvrzení 
pro rodiče související s příspěvkem na OČR. Dále v rámci rozpravy reagovala na dotazy. 
Materiál byl projednán bez úprav.  
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Usnesení: 

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 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 15. 
Žádost o poskytnutí dotace na pořízení zásahového vozidla pro dobrovolné hasiče 
Konzultant: Langr - odbor ochrany 
Major - uvedl bod. 
Langr doplnil, že předmětem materiálu není schválení nákupu, ale žádost o dotaci. 
Usnesení: 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním žádostí dle důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
Bod programu: 16. 
Individuální doprava pro seniory a zdrav. postižené z lokality U Bystřičky 
Konzultant: Majer - odbor sociálních věcí 
Kolářová - okomentovala materiál, mimo jiné zmínila, že sleva města bude poskytována ve 
výši 25 Kč/jízda.  
Majer popsal způsob a průběh výběru poskytovatele služby. Uvedl, že byl proveden průzkum 
(doplněno jako příloha DZ). Bylo zjištěno, že komerční taxislužby jsou příliš drahé. Vybraný 
přepravce dlouhodobě spolupracuje s městem (odborem sociálních věcí), město např. 
přispívalo na pořízení jeho automobilu, který je uzpůsoben pro přepravu invalidních osob 
(bezbariérové taxi). V případě, že se ukáže, že jeho kapacita je pro občany nedostačující, 
budou osloveny další přepravci z řad komerčních provozovatelů taxi a návrh bude předložen 
radě. 
Konzultant reagoval na dotazy členů rady, po rozpravě byl materiál přijat bez úprav.  
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Usnesení: 

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 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 17. 
Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje – memorandum o spolupráci 
Záleská uvedla materiál, konstatovala, že příspěvek města je alokován v rozpočtu odboru 
školství. Po rozpravě byl materiál schválen bez úprav. 
Usnesení: 

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 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 se zdrželi. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 18. 
Zábory Horní a Dolní náměstí – povolování akcí 
Záleská okomentovala problematiku, mimo jiné uvedla, že zábory jsou schvalovány na 
úrovni porady vedení. Uvedla, že jsou plánovány pouze akce malého rozsahu s přihlédnutím 
na stanovená pravidla. Na náměstí se např. nepočítá s instalací laviček. 
Proběhla diskuse o dodržování pravidel doporučených vládou, která již nebudou moci být 
zákonem vymáhána po 17. 5. 2020, kdy bude zrušen nouzový stav. Bylo konstatováno, že 
město nebude vůči občanům v případě nedodržení doporučovaných pravidel zasahovat, 
bude to věcí každého jednotlivce. Projednáno bez úprav.  
Usnesení:  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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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 
 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 19. 
Projektový záměr "On-line systém pro KMČ" 
Tichý okomentoval materiál. 
Projednáno bez rozpravy. 
Usnesení: 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 20. 
Návrh termínů konání RMO a ZMO ve II. pololetí roku 2020 
Žbánek požádal členy rady, aby akceptovali uvedené termíny. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 21. 
Svatby - obřadní síň 
Tajemník okomentoval problematiku. 
Po rozpravě byl materiál přijat bez úprav. 
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Usnesení: 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
kapacitu obřadní síně radnice dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
neprodleně informovat snoubence 

T: 25. 5. 2020 
O: vedoucí odboru správních činností 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 

 
 
Bod programu: 22 
Různé - informace členů RMO 
Primátor: 
- byl předložen písemný přehled interpelací občanů ze ZMO 9.3.2020 a byly určeny 

odpovědnosti odborů k jednotlivým vystoupením, které na ně budou reagovat. 
Pelikán: 
- uvedl informace k problematice zálivů u investiční akce Rekonstrukce ul. 8. května 
- otevřel problematiku mozaik, které byly odstraněny z budov ZŠ 
Plachá: 
- informovala, že jednání valných hromad městských společností se uskuteční 15.6.2020 

ve velkém zasedacím sále, Hynaisova 10. 
Feranec: 
- k problematice koncernového řízení městských společností připomenul, že projednání 

bylo přesunuto na září a požádal, aby jednotlivé strany, které tak neučinily, předložily své 
připomínky.  

Záleská:  
- požádala, aby Krizový štáb projednal nejasnosti týkající se podmínek konání kulturních 

akcí. Informovala, že 18.5. v 16 hodin se uskuteční on-line přenos, kterého se zúčastní 
zástupci kulturních institucí. Požádala o zajištění účasti zástupce Okresní hygienické 
stanice a případně Krajského krizového štábu (úkol pro KŠ). 

- navrhla jednat o zrušení poplatku z ubytovací kapacity pro tento rok. Členové rady 
souhlasili, aby byl zahájen proces směřující k předložení návrhu do zastupitelstva (úkol 
pro ekonomický odbor.  
V souvislosti s podporou místních podnikatelů byl zmíněn příklad vydávání voucherů pro 
občany, případně procentuální podíl města v rámci slevy na poskytované služby.  

 
 
Jednání rady města bylo primátorem ukončeno v 11:30 hodin. 
Zápis byl vyhotoven 15.5.2020. 

 
 
 
 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA    JUDr. Martin Major, MBA 
primátor města Olomouce v. r.   1. náměstek primátora v. r. 


