
USNESENÍ 
 

z 49. schůze Rady města Olomouce, konané dne 1. 6. 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 1. 6. 2020 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

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

 

2 Veřejná zakázka č. 20065 - On-line systém pro KMČ - 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 
Kolářovou Evu, DipMgmt 

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: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2.1. 
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3 Zimní stadion – malá hala a kotelna – demolice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s provedením rozpočtové změny dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit návrh dalšího postupu ve věci demolice malé haly 

T: 21. 12. 2020 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 

4 Rozpočtové změny roku 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2020 
dle důvodové zprávy 

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

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

 

5 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - 
převody bytů ve spoluvlastnictví města a družstev, nájemní 
smlouvy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
s prodloužením nájemních smluv za stávajících podmínek dle důvodové zprávy 

 

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

Bod programu: 6. 
 

 

6 Měníme Olomouc. Komunikační strategie statutárního města 
Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
strategický dokument s názvem „Měníme Olomouc. Komunikační strategie statutárního 
města Olomouce“ 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miloslava Tichého, člena rady města, k zajištění jednotné a otevřené komunikace 
statutárního města Olomouce směrem k občanům i jednotlivým subjektům v rámci města a k 
zajištění implementace Komunikační strategie a naplňování stanovených strategických cílů a 
opatření 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Mgr. Miloslav Tichý, člen rady města 

Bod programu: 7. 
 

 

7 Olomouc plánuje budoucnost 2 - návrh rozpočtu a 
organizačního zajištění projektu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podrobný popis klíčových aktivit, rozpočet a organizační zajištění projektu Olomouc plánuje 
budoucnost 2 dle důvodové zprávy a jejich příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 8. 
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8 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husova 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

9 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ LA FÉE v ul. 
Ostružnická 13, Olomouc, v rozsahu 2,24 m2 pro žadatele fu Café La Fée s.r.o., Dolní 
náměstí 6, 779 00 Olomouc, na dobu od 5.6. do 31.10. 2020. 

 

2. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VAGON CLUB v ulici 
Tylova 5, Olomouc, v rozsahu 1,6 m2 pro žadatele p. XXXXX, Foersterova 918/33, 779 00 
Olomouc, na dobu od 5.6. do 31.10. 2020. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ZKOUŠKA PUB v 
ulici Komenského 11, Olomouc, v rozsahu 14 m2 pro žadatele fu TEPHNIS s.r.o., 28.pluku 
128/12 101 00 Praha, na dobu od 5.6. do 31.10. 2020. 

 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení zařízení CAFÉ 
GALLERY JOLA v ulici Denisova 8, Olomouc, v rozsahu 1.4 m2 pro žadatele pí XXXXX, 
Čechy 42, , 751 15 Domažlice, na dobu od 5.6. do 31.10. 2020. 

 

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

 
 

10 Pořízení změny č. XI Územního plánu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
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2. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 29.6.2020 návrh na pořízení Změny č. XI Územního plánu 
Olomouc. 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

11 Dodatek č. 5 ke smlouvě s TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č.5 dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
zařazení částek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků a zároveň vykrytí z 
rezervy rozpočtu města 

 

5. ukládá 
podepsat dodatek č.5 

T: 8. 6. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

6. ukládá 
ihned ODUR realizovat příslušnou rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

T: 8. 6. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

7. ukládá 
OE ihned zařadit částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků a zároveň 
vykrýt z rezervy rozpočtu města 

T: 8. 6. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

8. ukládá 
OE ihned realizovat příslušné rozpočtové změny dle důvodové zprávy 

T: 8. 6. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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9. ukládá 
OMAJ ihned realizovat příslušnou rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

T: 8. 6. 2020 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

12 Akce "Jantarová stezka, úsek Hodolanská – Libušina, 1. Část – 
schválení příspěvku z rozpočtu SFDI  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, na Akci 
"Jantarová stezka, úsek Hodolanská – Libušina, 1. Část “ – ISPROFOND 5718510093. 

 

3. ukládá 
předložit na RMO zahájení veřejné zakázky na zhotovitele 

T: 8. 6. 2020 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

13 Projekty podpořené v rámci dotačních programů Olomouckého 
kraje - schválení přijetí dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu 
Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020 
na realizaci projektu s názvem "Autobusová zastávka Domov důchodců, směr hlavní 
nádraží" 

 

3. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu 
Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020 
na realizaci projektu s názvem "Týneček - přechod pro pěší - II. etapa" 

 

4. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu 
Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2020 na realizaci projektu s 
názvem "Dětské dopravní hřiště SEMAFOR" 
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5. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje  z programu 
Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 na realizaci projektu s názvem "20 
let v UNESCO" 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

14 Podpora přístupu k internetu na veřejných místech - WiFi4EU 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním žádosti o podporu v rámci Iniciativy WiFi4EU 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

15 Plán odpadového hospodářství SMOl - vyhodnocení plnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s realizací opatření č. 1 - 4 zajišťujících plnění POH SMOl dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

16 Dotace v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a 
z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy ve znění dle vzorových smluv 
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4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z 
rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

6. schvaluje 
změnu čerpání dotace v projektech organizace Povzbuzení, z.s., dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

17 Dotace v oblasti prevence kriminality 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. 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 roku 2020 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

18 Pojmenování ulic - areál Fakultní nemocnice Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle návrhu RMO 

 

3. ukládá 
předložit návrh k projednání Zastupitelstvu města Olomouce 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí oddělení KMČ a DP 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
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19 Dotace v oblasti kultury 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně příloh 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 do 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi roku 2020 do 50 tis. Kč 
dle přílohy důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle přílohy důvodové zprávy 

T: 13. 7. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

7. souhlasí 
s rozpočtovou změnou ve výši 300 000,- Kč na prvek 1281, paragraf 3319 z úspor 
neinvestiční dotace OCRKS 

 

8. ukládá 
převést zbývající částku do rezervy k dispozici RMO a ZMO 

T: 13. 7. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

20 Dotace v oblasti sportu 2020   
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně upravené přílohy zabezpečení vrcholového a 
výkonnostního sportu dětí a mládeže B (dotace nad 50 tis. Kč) 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOL do 50 tis. Kč dle varianty B a z toho vyplývající 
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rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle příloh důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOL dle přílohy důvodové 
zprávy 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh důvodové zprávy a upravené 
přílohy zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže 

 

6. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2020 
dle příloh důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

7. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy a dodatky o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy 

T: 13. 7. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

21 Veřejná zakázka – Zajištění realizace tří etap květinové 
výzdoby sloupu Nejsv. Trojice a kašen Výstavištěm Flora 
Olomouc, a.s. 

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 článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli a 
uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
Mgr. Markétu Záleskou k podpisu smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, případně 
dodatků ke smlouvě, s vybraným dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
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22 Audit hospodaření u městského sociálního zařízení Azylový 
dům 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření uvedená v části IV., bodu B. předložené Zprávy č. 
1/2020 o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 28.2.2020 

T: 13. 7. 2020 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 23. 
 

 

23 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 spolku Veslařský klub 
Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

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

 

24 Kontrola dotace u TJ Sokol Olomouc - Nové Sady 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. 
 

 

25 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 organizaci Charita 
Olomouc 

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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26 Kontrola dotace u Baletního studia při Moravském divadle 
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. 
 

 

27 Kontrola dotace u DCI KINO Olomouc s.r.o. 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: 28. 
 

 

28 Kontrola dotace u Kamila Zajíčka 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: 29. 
 

 

29 Kontrola dotace u Divadla Tramtarie, z.ú. 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: 30. 
 

 
 

 

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

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

  

 


