
 

USNESENÍ 
 

z 51. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 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 Jednání jediného akcionáře Technických služeb města 
Olomouce, a. s. při výkonu působnosti valné hromady  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady 

 

3. schvaluje 
- výroční zprávu za rok 2019 

- roční účetní závěrku za rok 2019 

- zprávu o vztazích za rok 2019 

- rozdělení zisku za rok 2019 dle návrhu představenstva společnosti 

- rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické služby města Olomouce, a. s. dle 
upravené důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2019 a zprávy o vztazích, roční závěrky za rok 2019 a o rozdělení 
zisku za rok 2019 dle návrhu představenstva společnosti 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

5. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle upravené důvodové zprávy a přílohy 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1. 
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2 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře 
Výstaviště Flora Olomouc, a. s. ve funkci valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně upraveného dodatku 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2019 

 

3. schvaluje 
účetní roční závěrku za rok 2019, hospodářský výsledek - zisk ve výši 196 846,40 Kč a 
výroční zprávu Výstaviště Flora Olomouc, a. s. za rok 2019 

 

4. schvaluje 
zúčtovat zisk ve výši 196 846,40 Kč na úhradu ztrát z minulých let 

 

5. schvaluje 
OL AUDITING, s. r. o., č. osv. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 

 

6. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2019, roční závěrky za rok 2019, včetně zúčtování zisku na úhradu 
ztráty z minulých let dle návrhu představenstva společnosti a schválení auditora uvedeného 
v upravené důvodové zprávě 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

7. souhlasí 
s postupem dle upraveného dodatku důvodové zprávy 

 

8. doporučuje 
představenstvu a dozorčí radě společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. s. v návaznosti na 
rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce v souvislosti se sporem se společností GEMO, a. 
s. postupovat analogickým způsobem 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Jednání jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a.s. při 
výkonu působnosti valné hromady - změna v dozorčí radě 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
odstoupení ke dni 28. 5. 2020 člena dozorčí rady pana Tomáše Svobody, XXXXX  
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3. volí 
ke dni 15. 6. 2020 člena dozorčí rady pana Mgr. Hynka Melichara, Ph.D., XXXXX 

 

4. ukládá 
vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o odstoupení a 
následné volbě člena dozorčí rady společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1. 
 

 

4 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře 
Správy nemovitostí Olomouc, a.s. ve funkci valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2019 

 

3. schvaluje 
Výroční zprávu za rok 2019, roční účetní závěrku za rok 2019, zprávu o ovládacích vztazích 
a rozdělení zisku za rok 2019 dle návrhu představenstva společnosti a rozhodnutí jediného 
akcionáře společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s. 

 

4. schvaluje 
Ing. Martu Pajunčekovou, oprávnění č. 0412, jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 
2020 

 

5. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2019, roční účetní závěrky za rok 2019 včetně  rozdělení zisku za rok 
2019 dle návrhu představenstva společnosti a schválení Ing. Marty Pajunčekové, oprávnění 
č.0412,  jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020. 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

6. uděluje 
předchozí souhlas se zadávacím řízením na veřejnou zakázku s názvem „ Oprava  vnějšího 
pláště objektu I. P. Pavlova 184/69, Olomouc – Jalta“. 

 

7. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle upravené důvodové zprávy a přílohy 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
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Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

5 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v 
působnosti valné hromady Dopravního podniku města 
Olomouce, a. s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. 
s. a zprávu dozorčí rady společnosti DPMO, a. s. pro jednání jediného akcionáře 

 

3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2019, roční účetní závěrku za rok 2019, zprávu o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019, rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2019 
a rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle 
upravené důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2019, roční účetní závěrky za rok 2019 včetně rozhodnutí o umoření 
ztráty za rok 2019 dle návrhu představenstva společnosti 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

5. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle upravené důvodové zprávy a přílohy 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

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

 

6 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře 
Lesů města Olomouce, a. s., ve funkci valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2019 
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3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2019, roční účetní uzávěrku na rok 2019, zprávu o ovládajících 
vztazích za rok 2019, rozdělení zisku za rok 2019 a rozhodnutí jediného akcionáře 
společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle upravené důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
AUDIT TEAM, s.r.o., č. oprávnění 536 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 

 

5. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2019, roční účetní závěrky za rok 2019 včetně zisku za rok 2019 a 
jeho rozdělení dle návrhu představenstva společnosti 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

6. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle upravené důvodové zprávy a přílohy 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

7 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře 
AQUAPARK OLOMOUC, a. s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
a) účetní závěrku společnosti za rok 2019 

b) zprávu o ovládajících vztazích za rok 2019 

c) výroční zprávu AQUAPARK OLOMOUC, a. s. za rok 2019, včetně návrhu na rozdělení 
zisku a vypořádání ztráty - zisk ve výši 221 711,45 Kč bude proúčtován na účet 
"Nerozdělený zisk minulých let" 

d) FSG Finaudit, s. r. o., č. oprávnění 2014 jako auditora pro ověření účetní závěrky spol. 
AQUAPARK OLOMOUC, a. s. na roky 2020, 2021, 2022 

e) rozhodnutí jediného akcionáře společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. dle upravené 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
roční účetní uzávěrky za rok 2019 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
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4. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle upravené důvodové zprávy a přílohy 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

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

 

8 Rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře v působnosti valné 
hromady Správy sportovních zařízení Olomouc, a. s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. bere na vědomí 
zprávu dozorčí rady 

 

3. schvaluje 
roční účetní závěrku za rok 2019, zprávu o vztazích k propojeným osobám/podnikům                        
v účetním období od 1.1.2019-31.12.2019, rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2019 

 

4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
roční účetní závěrky za rok 2019. 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

9 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/000601/2016/Kol ze dne 9. 6. 2016 uzavřené se 
spolkem Tělovýchovná jednota Slovan Černovír, z.s., jejímž předmětem je nájem části 
pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 10 977 m2, pozemku parc. č. st. 702 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, pozemku parc. č. st. 751 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 120 m2 a pozemku parc. č. st. 752 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
15 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc spočívající v prodloužení doby nájmu z 31. 1. 2029 
do 31. 1. 2034 dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí nájemného ve výši 156 210,- Kč společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem 
prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 889, byt. 
dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod                 
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č. 1.2. 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí nájemného ve výši 78 103,- Kč společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem 
prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 411,90 m2 v 1. NP budovy č. p. 889,                    
byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
prominutí nájemného ve výši 10 600,- Kč společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem 
prostoru o celkové výměře 33,49 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída     
č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

5. schvaluje 
prominutí nájemného ve výši 16 763,78 Kč společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem části 
pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

6. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 1.3. 

 

7. schvaluje 
skončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/000258/2018/Val uzavřenou dne 23. 3. 2018 se společností GasNet, s.r.o. a 
společností Povodí Moravy, s.p. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

8. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 2. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 93/22, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha a na mostu na 
ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 

 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 93/27 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 

 

10. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 93/27 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

11. schvaluje 
skončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/000260/2018/Val uzavřenou dne 23. 3. 2018 se společností GasNet, s.r.o. a 
společností Povodí Moravy, s.p. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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12. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 2. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.14. důvodové zprávy ve věci  
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 93/22, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha a na mostu na 
ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 

 

13. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích  parc. č. 93/22, parc. č. 94/12, parc. č. 145/1 a parc. č. 
146/1, vše ostatní plocha a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem 
parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

14. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích  
parc. č. 93/22, parc. č. 94/12, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha a na mostu 
na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

10 Veřejná zakázka č. 20051 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do 
školy a přístavba dvou tříd - stavba - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
a) vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření 
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky                             
na doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ. 

 

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

 

11 Veřejná zakázka č. 20052 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do 
školy a přístavba dvou tříd - nábytek - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
a) vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření 
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky                            
na doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.1. 
 

 

12 Veřejná zakázka č. 20062 – ZŠ Svatý Kopeček - odborné 
učebny, tělocvična, stropy – dodávka nábytku – zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy                                 
na výše uvedenou veřejnou zakázku 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.2. 
 

 

13 Veřejná zakázka č. 20063 – ZŠ Svatý Kopeček - odborné 
učebny, tělocvična, stropy – dodávka ICT – zadání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 9.3. 
 

 

14 Veřejná zakázka č. 20064 – ZŠ Svatý Kopeček - odborné 
učebny, tělocvična, stropy – dodávka pomůcek – zadání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku 
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Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 9.4. 
 

 

15 Veřejná zakázka č. 20107 - Tisk a distribuce Olomouckých listů 
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 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA 

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: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9.5. 
 

 

16 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 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy - část A 

 

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: 11. 
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17 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístění předzahrádky pro sezónní  provoz zařízení PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ 
SÁZAVA v ul. 28.října 13, Olomouc, v rozsahu 1,2 m2 pro žadatele fu Pekařství a cukrářství 
Sázava, s.r.o., Sázava 180, 563 01 Lanškroun, na dobu od 1.6. do 31.12. 2020. 

 

2. souhlasí 
s umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KUMO CZECH 
HOOKAH CLUB v ulici Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 21,6 m2 pro žadatele KUMO Chan 
s.r.o., Uhelná 21, 779 00 Olomouc, na dobu od 17.6. do 31.10. 2020. 

 

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

 

18 Odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odměny ředitelům škol za 1.pololetí roku 2020 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 

T: 13. 7. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

19 Plavecký stadion-Dodatek č. 27 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č. 27 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu, č. JS 
01/2000 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
věcně příslušnému náměstkovi podepsat dodatek č. 27 s akciovou společností OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. 

T: 13. 7. 2020 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
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Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

20 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na 
veřejných prostranstvích – fotbalová utkání, FORTUNA: LIGA, 
MOL Cup 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek na akce "Fotbalová utkání, FORTUNA: LIGA, MOL 
Cup" ve dnech 17.6 2020, 21.6. 2020, 24.6. 2020, 28.6.2020, 1.7.2020  a 8. 7. 2020 na 
veřejném prostranství v Legionářské ulici v  bezprostřední blízkosti Androva stadionu 

 

3. ukládá 
informovat  o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc, vedoucího 
odboru ochrany MMOl 

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

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

21 OZV o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných 
prostranstvích 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 

22 Nákup Olomouc region Card na reklamní kampaň  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
nákup karet dle důvodové zprávy 
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Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

23  Individuální dotace – publikace 100. výročí  narození Jiřího 
Loudy, farnost sv. Mořice a sv. Michala 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařadit částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků a ihned vykrýt z rezervy 
RMO/ZMO 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 dle důvodové zprávy a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a dodatků a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

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

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


