
 

ZÁPIS 
 

z 49. schůze Rady města Olomouce, konané dne 1. 6. 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 (přítomen od 9:20 hod.) 
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluven 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

 
Feranec, Šnevajs, Tichý (nepřítomen od 10:45 do 
13:00 hod.) 
 
Holpuch 
 
Večeř 
Plachá  

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá, Folta, Konečný 
Hladíková, Vychodilová 

  

 
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 Veřejná zakázka č. 20001 – Provozování plaveckého stadionu Olomouc - 
  zahájení, komise (staženo) 
2         2.1. Veřejná zakázka č. 20065 – On-line systém pro KMČ – zahájení, komise  
-         2.2. Veřejná zakázka č. 19173 – Zabezpečení péče o psy – zadání (staženo) 
-         2.3. Veřejná zakázka č. 20099 – Objekt přírodovědecké fakulty – demolice objektu 

– zahájení, komise (staženo) 
3         3 Zimní stadion – malá hala a kotelna - demolice 
-          4 Zimní stadion – oprava střechy (staženo) 
4 5 Rozpočtové změny roku 2020 
5 6 Družstvo Olomouc, Jižní, Družstvo Olomouc, Jiráskova – převody bytů,  
  nájemní smlouvy 
6 7. Měníme Olomouc. Komunikační strategie statutárního města Olomouce 
7 8. Olomouc plánuje budoucnost 2 – návrh rozpočtu a organizačního zajištění 
  projektu 
8 9. Zvláštní užívání komunikací 
9 10. Předzahrádky 
10 11. Pořízení změny č. XI Územního plánu Olomouc 
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11 12. Dodatek č. 5 ke smlouvě s TSMO, a. s. 
12        13. Akce „Jantarová stezka, úsek hodolanská – Libušina, 1. Část – schválení 

příspěvku z rozpočtu SFDI 
13 14. Projekty podpořené v rámci dotačních programů Olomouckého kraje –  
  schválení přijetí dotace 
14 15. Podpora přístupu k internetu na veřejných místech – WiFi4EU 
15        16. Plán odpadového hospodářství SMOl – vyhodnocení plnění 
16 17. Dotace v sociální oblasti 
17        18. Dotace v oblasti prevence kriminality  
18 19. Pojmenování ulic – areál Fakultní nemocnice Olomouc 
19 20. Dotace v oblasti kultury 2020 
20 21. Dotace v oblasti sportu 2020 
21 22. Veřejná zakázka – Zajištění realizace tří etap květinové výzdoby sloupu Nejsv.  
  Trojice a kašen Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. 
22 23. Audit hospodaření u městského sociálního zařízení Azylový dům 
23 24. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 spolku Veslařský klub Olomouc 
24 25. Kontrola dotace u TJ Sokol Olomouc – Nové Sady v roce 2019 
25 26. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 organizaci Charita Olomouc 
26 27. Kontrola dotace u Baletního studia při Moravském divadle Olomouc, z.s. 
  poskytnuté v roce 2019 
27 28. Kontrola dotace u DCI KINO Olomouc s. r. o. poskytnuté v roce 2019 
28 29. Kontrola dotace u Kamila Zajíčka poskytnuté v roce 2019 
29 30. Kontrola dotace u Divadla Tramtarie, z.ú. poskytnuté v roce 2019 
- 31. Různé – informace členů RMO 
 

 

 

 
o O o 

 
49. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro, 2 omluveni. Následovalo 
projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
 
 
Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO 
Primátor uvedl bod a ponechal jeho projednání na dotazy. 
K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.  
Usnesení: 
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 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 



 3 

Bod programu: 2. 
Veřejná zakázka č. 20001 – Provozování plaveckého stadionu Olomouc – zahájení, 
komise (staženo) 
 
 
 
Bod programu: 2.1. 
Veřejná zakázka č. 20065 – On-line systém pro KMČ – zahájení, komise 
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic 
Tichý – stručně okomentoval předložený materiál.  
Vačkářová následně reagovala na dotazy členů rady. 
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 
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. 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 2.2. 
Veřejná zakázka č. 19173 – zabezpečení péče o psy – zadání (staženo) 
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic 
Tajemník okomentoval předloženou důvodovou zprávu. Byla řešena finanční stránka 
nabídek a kontrola dodržení smlouvy. Z důvodu nejasnosti některých skutečností, byl 
materiál předkladatelem stažen a bude předložen na některém z příštích jednání rady.  
 
 
Bod programu: 2.3. 
Veřejná zakázka č. 20099 – Objekt přírodovědecké fakulty – demolice objektu – 
zahájení, komise (staženo) 
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic 
Pelikán – uvedl bod a upřesnil polohu objektu, který je určen k demolici.  
Byly řešeny další možnosti využití pozemku po demolici budovy. Jedná se o strategický 
pozemek, který je možné využít k více účelům a celá lokalita může být také zajímavá i 
z pohledu investorů. Odbor strategie a řízení zpracovává studie, které vyhodnotí, co vše je 
možné v této lokalitě realizovat.  
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Dále byla řešena otázka předpokládané hodnoty veřejné zakázky, její finanční krytí v 
rozpočtu a také otázka kdo bude veřejnou zakázku zaštiťovat (SNO, a. s. nebo město). 
Předkladatel doporučil materiál stáhnout, doplnit o tyto skutečnosti a následně ho opětovně 
předložit na jednání RMO 8. 6. 2020. Radou akceptováno. 
 
 
Bod programu: 3. 
Zimní stadion – malá hala a kotelna - demolice 
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Major – okomentoval předložený materiál.  
Proběhla diskuse o vhodném načasování připravované demolice. Z diskuse vyplynula 
úprava usnesení v tomto znění: 

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  

O: vedoucí odboru investic, T: 21. 12. 2020 
O takto upraveném usnesení bylo následně hlasováno. 
Usnesení: 
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 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Zimní stadion – oprava střechy (staženo) 
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Major – uvedl bod a konstatoval, že jsou navrženy tři varianty opravy střechy zimního 
stadionu a to: 
- výměna dřevěných šablon,  
- rekonstrukce formou trapézového plechu  
- zvednutí střechy 
Drešr pouze doplnil, že ceny uvedené za jednotlivé možnosti jsou odborné odhady; existuje 
mnoho návazností a neznámých, které v daných cenách nejsou zohledněny. 
Předkladatel navrhoval materiál z projednávání stáhnout a ještě jednou všechny varianty 
projednat a řešit problematiku jako celkovou koncepci rekonstrukce zimního stadionu. Radou 
akceptováno. 
Šnevajs v rámci tohoto bodu otevřel otázku zrušené soutěže na výstavbu tramvajové trati. 
V souvislosti s tímto byl uložen úkol odboru investic ve spolupráci s odborem strategie a 
řízení zpracovat na RMO 8. 6. 2020 materiál, který bude obsahovat soubor souhrnných 
informací o čtyřech nejvýznamnějších projektech (možnosti dotace, kdy je třeba spustit 
soutěž apod.).   
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Bod programu: 5. 
Rozpočtové změny roku 2020 
Materiál byl projednán bez rozpravy a beze změn schválen. 
Usnesení:  
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 6. 
Družstvo Olomouc, Jižní, Družstvo Olomouc, Jiráskova – převody bytů, nájemní 
smlouvy 
Konzultanti: Mgr. Ing. Petr Konečný – AK Konečný, Zelenka, Trávníčková – SNO, a. s. 
Pelikán – stručně shrnul předkládaný materiál, ve kterém jsou dopracovány informace 
k bytovému družstvu Jiráskova. Nadále je doporučeno postupovat za stávajících podmínek a 
vyčkat na stanovisko soudu.  
Konečný doplnil, že materiál byl zpracován s cílem nekonfliktně shrnout historii a současnost 
celé problematiky. Taktéž zdůraznil, že hlavní je, vyčkat na rozhodnutí soudu.  
Zelenka – poskytl informace o průměrné hodnotě bytů, která vychází z vyhotovených 
znaleckých posudků. V diskusi se také vrátil k připravenému dopisu, který má být rozeslán 
nájemníkům.  
Následně bylo navrhováno, aby byla zřízena komise, složená z právníků, kterou zastřeší 
například AK Konečný. Tato komise bude připravovat veškeré materiály, které budou 
předkládány RMO. Do ZMO pak bude jako předkladatel uvedena celá Rada města 
Olomouce. 
V rámci bodu byl navržen termín 12. 6. 2020 v 15:00 hodin, kdy proběhne schůzka primátora 
s předsedy klubů zastupitelů, na níž bude tato problematika řešena.  
Poté bylo přistoupeno k hlasování o předloženém materiálu. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s prodloužením nájemních smluv za stávajících podmínek dle důvodové zprávy 
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Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 7. 
Měníme Olomouc. Komunikační strategie statutárního města Olomouce 
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení, Štědrá, Snášel – odbor kancelář 
primátora (oddělení mediální komunikace) 
Tichý – stručně okomentoval důvodovou zprávu. Informoval, že některé aktivity strategického 
dokumentu lze řešit z externích zdrojů formou dotace a následně také popsal složení 
projektového týmu.  
K bodu nebyla vedena žádná rozprava; byl beze změn schválen. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 8. 
Olomouc plánuje budoucnost 2 – návrh rozpočtu a organizačního zajištění projektu 
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení, Snášel – odbor kancelář primátora, 
Janák – předseda komise Smart City & IT 
Primátor uvedl bod a ponechal projednání materiálu na případné dotazy. 
Materiál byl projednán bez dotazů a beze změn schválen. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
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Bod programu: 9. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husova 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 10. 
Předzahrádky 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
U bodu byla diskutována problematika předzahrádky VAGON CLUB.  
Poté bylo hlasováno. 
Usnesení: 
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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
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Bod programu: 11. 
Pořízení změny č. XI Územního plánu Olomouc 
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major uvedl bod. Černý v rozpravě reagoval na dotazy členů rady a vysvětlil problematiku 
pořizování územních studií. Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 12. 
Dodatek č. 5 ke smlouvě s TSMO, a. s. 
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje; Swaczyna – odbor městské zeleně 
a odpadového hospodářství 
Major uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez rozpravy a 
bez úprav. 
Usnesení: 
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 
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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 
 

9. ukládá 
OMAJ ihned realizovat příslušnou rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

T: 8. 6. 2020 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 13. 
Akce „Jantarová stezka, úsek Hodolanská – Libušina, 1. Část – schválení příspěvku 
z rozpočtu SFDI 
Konzultanti: Sečkařová – odbor dotačních projektů; Zedek – odbor investic 
Pelikán okomentoval materiál. Schváleno v předloženém znění. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 14. 
Projekty podpořené v rámci dotačních programů olomouckého kraje – schválení přijetí 
dotace 
Konzultant: Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Pelikán uvedl bod. Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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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" 

 

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" 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
 
Bod programu: 15. 
Podpora přístupu k internetu na veřejných místech – WiFi4EU 
Konzultanti: Sečkařová – odbor dotačních projektů; Langr – odbor informatiky a Smart City 
Pelikán okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy. Členové rady doporučují 
pečlivě zvážit výběr lokality a upřednostnit veřejná místa jako např. ZOO, Výstaviště Flora, 
Rozárium. Po diskusi byl materiál schválen v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
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Bod programu: 16. 
Plán odpadového hospodářství SMOl – vyhodnocení plnění 
Konzultanti: Matzenauerová, Swaczyna – odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství; Kovařík – zástupce společnosti FITE a.s. 
Bačák uvedl bod.  
Zástupce společnosti FITE a.s. představil vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství 
Statutárního města Olomouc za roky 2018 a 2019. Prezentoval strategické cíle PHO, 
program předcházení vzniku odpadů, zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů a 
seznámil členy rady s celkovou produkcí odpadů za sledované období. Na závěr uvedl 
stanovisko společnosti ke sběrovým sobotám. V rozpravě konzultant reagoval na dotazy 
členů rady. Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 17. 
Dotace v sociální oblasti 
Konzultanti: Majer, Doleček, Fritscherová – odbor sociálních věcí 
Kolářová okomentovala materiál. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy radních. 
Předkladatelka doporučila přidělit finanční prostředky dle návrhu sociální komise. Radou 
akceptováno a schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
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 

 

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 
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SMOl, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel (Bačák), 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 18. 
Dotace v oblasti prevence kriminality 
Konzultanti: Majer, Fritscherová – odbor sociálních věcí 
Kolářová uvedla bod a konstatovala, že realizátoři jednotlivých projektů zpracovali písemnou 
rozvahu o minimálních finančních a věcných předpokladech nutných pro realizaci v roce 
2020. Předložený materiál byl schválen bez úprav dle návrhu komise pro prevenci kriminality 
a bezpečnosti.  
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 19. 
Pojmenování ulic – areál Fakultní nemocnice Olomouc 
Kolářová okomentovala materiál. Po diskuse se členové rady přiklonili k návrhům kulturní 
komise – tj. Zdravotníků, Za nemocnicí. 
Usnesení:  
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 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
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Bod programu: 20. 
Dotace v oblasti kultury 2020 
Konzultant: Schubert – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Záleská okomentovala materiál a v rozpravě reagovala na dotazy členů rady. Schubert 
doplnil, že kulturní komise opětovně projednala všechny žádosti a vyhodnotila, zda budou 
realizovány a v jaké podobě. U projektů, které se uskuteční v omezené podobě nebo vůbec, 
navrhuje komise krácení výše dotace, popř. neschválení. Na závěr požádala předkladatelka 
o rozpočtovou změnu ve výši 300 000,- Kč z uspořené částky neinvestičních dotací. V tomto 
duchu bylo doplněno usnesení.  
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 proti, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
 



 14 

Bod programu: 21. 
Dotace v oblasti sportu 2020 
Konzultant: Hala – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Záleská okomentovala materiál a upozornila, že usnesení je předloženo variantě. Po diskusi, 
kde Záleská reagovala na dotazy, se členové rady rozhodli pro variantu B. Následně radní 
doporučili s ohledem na podporu dětí a mládeže zejména u vrcholového a výkonnostního 
sportu, aby u vybraných spolků, které reprezentují město v nejvyšších soutěžích, byla 
přidělena dotace ve výši 100%. Usnesení bylo upraveno v intencích rozpravy. 
Usnesení: 
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 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 proti (Bačák), 3 se zdrželi, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 22. 
Veřejná zakázka – zajištění realizace tří etap květinové výzdoby sloupu Nejsv. Trojice a 
kašen Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. 
Konzultantka: Vykydalová – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Záleská okomentovala veřejnou zakázku s tím, že finanční prostředky jsou v rozpočtu 
odboru cestovního ruchu, kultury a sportu alokovány. Konzultantka v diskusi reagovala na 
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dotazy a podněty členů rady. Radní doporučují ve spolupráci s odborem strategie a řízení 
začlenit obdobné veřejné zakázky jako součást vlastnické politiky ve vztahu ke společnosti 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 

 
 
Bod programu: 23. 
Audit hospodaření u městského sociálního zařízení Azylový dům 
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 24. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 spolku Veslařský klub Olomouc 
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
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Bod programu: 25. 
Kontrola dotace u TJ Sokol Olomouc- Nové Sady v roce 2019 
Primátor uvedl bod. Předložený materiál bych schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 26. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 organizaci Charita Olomouc 
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 27. 
Kontrola dotace u Baletního studia při Moravském divadle Olomouc, z.s. poskytnuté 
v roce 2019 
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 28. 
Kontrola dotace u DCI KINO Olomouc s. r. o. poskytnuté v roce 2019 
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
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Bod programu: 29. 
Kontrola dotace u Kamila Zajíčka poskytnuté v roce 2019 
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu: 30. 
Kontrola dotace u Divadla Tramtarie, z.ú. poskytnuté v roce 2019 
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 31. 
Různé – informace členů RMO 
Bačák – požádal o delegování členů RMO do společnosti Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje, a.s. Po diskusi byli nominováni:  
člen představenstva – Mgr. Miroslav Žbánek, MPA;  
člen dozorčí rady – Ing. Otakar Bačák. Schváleno jednohlasně. 
 
 
 
 
Jednání rady města bylo primátorem ukončeno ve 14:30 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 4. 6. 2020. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 


