
 

USNESENÍ 
 

z 58. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 9. 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 k termínu plnění 14. 9. 2020 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 106/34 zahrada (dle GP parc. č. 106/69 zahrada) o 
výměře 28 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za část 
pozemku parc. č. 106/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 106/68 ostatní plocha) o výměře 38 
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 128/6 ostatní plocha, části pozemků parc. č. 21/1 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 21/28 díl „b“  ostatní plocha) o výměře 3 049 m2 a parc. č. 128/5 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 21/28 díl „a“ ostatní plocha) o výměře 55 m2, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, části pozemků parc. č. 116/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 
116/1 trvalý travní porost) o výměře 14 725 m2, parc. č. 111/29 ostatní plocha (dle GP parc. 
č. 111/37 ostatní plocha) o výměře 181 m2, parc. č. 111/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
111/36 ostatní plocha) o výměře 234 m2, parc. č. 468 ostatní plocha (dle GP parc. č. 468/9 
ostatní plocha) o výměře 181 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat část pozemku  parc. č. 326/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 326/88 ostatní 
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plocha) o výměře 39 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

4. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 8. 2020, bod programu 2, bod 4.10. důvodové zprávy, ve věci 
doporučení ZMO schválit prodej částí pozemků parc. č. 121/3 (dle GP parc. č. 121/57) o 
výměře 125 m2, parc. č. 608/7 (dle GP parc. č. 608/38) o výměře 1 m2 a parc. č. 608/8 (dle 
GP parc. č. 608/37) o výměře 59 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
družstvu Stavební bytové družstvo Olomouc za kupní cenu ve výši 304.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

5. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 121/3 (dle GP parc. č. 121/57) o výměře 130 m2, parc. 
č. 608/7 (dle GP parc. č. 608/38) o výměře 1 m2 a parc. č. 608/8 (dle GP parc. č. 608/37) o 
výměře 59 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.4. 

 

6. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/ PACH/002402/2016/Kol ze dne 15. 9. 2016 ve 
znění dodatků č. 1 až č. 3 uzavřené se společností Školagro s.r.o., jejímž předmětem je 
pacht pozemků v k. ú. Černovír, k. ú. Hejčín, k. ú. Klášterní Hradisko, k. ú. Lazce,  
k. ú. Neředín, k. ú. Řepčín, vše obec Olomouc, v k. ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice 
a v k. ú. Štarnov, obec Štarnov spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 599/53 orná 
půda o výměře 66 m2 v k. ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice a části pozemku parc. č. 
945/10 orná půda o výměře 1405 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z předmětu pachtu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

7. uděluje 
spolku Sportovní fotbalový klub Nedvězí, zapsaný spolek souhlas s umístěním přístavby 
přístřešku na částech pozemků parc. č. 146 ostatní plocha o výměře 27 m2 a parc. č. 380/1 
ostatní plocha o výměře 72 m2, k budově č. p. 8, která je součástí pozemku parc. č. st. 123 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, za podmínek 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Majetkoprávní záležitosti – Problematika pozemků při ulici 
Mošnerova  

 
  

- předmětný bod se řídí ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1. 
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4 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - plán oprav a investic do 
tepelného hospodářství pro rok 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
investice nad 500.000,- Kč bez DPH a současně neuplatňuje připomínky k opravám do 
500.000,- Kč bez DPH dle plánu oprav a investic do tepelného hospodářství pro rok 2021 
předloženého společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

5 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 31, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1) 

b) Synkova 8, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2) 

c) Přichystalova 68, Olomouc, č.b. 54, o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 4) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – BPS – na 3 měsíce 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 
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XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX,XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 
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XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2021 

dle důvodové zprávy bod 7 a, b) 

 

3. nevyhovuje 
a) žádosti XXXXXo uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, Ztracená 1, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 3) 

b) žádosti XXXXX o převedení nájemní smlouvy na byt č. 8, Černá cesta 12, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 5) 

 

4. schvaluje 
prominutí nájemného za období 13.3.-13.5.2020 ve výši 6.000,- Kč, Spolku RC Heřmánek, 
z.s., byt č. 1, Náves Svobody 41, Olomouc a poskytnutí slevy z nájemného ve výši 50% za 
období 14.5.-30.6.2020, Spolku RC Heřmánek, z.s., byt č. 1, Náves Svobody 41, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 6) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 

6 Veřejná zakázka č. 20099 - Objekt přírodovědecké fakulty - 
demolice objektu - zrušení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu, 

 

2. ruší 
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou 



 6 

zakázku z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 20141 - Modernizace varovného a 
informačního systému ochrany města Olomouce (poskytování 
servisních služeb) - JŘBÚ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) v souladu s § 66 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. zahájení a základní zadávací podmínky 
pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) dodavatele, kterému bude zaslána výzva k podání nabídky 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. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.1. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 20142 - Poskytování právních služeb pro 
základní a mateřské školy 2021 - 2022 - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou 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. 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 5.2. 
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9 Veřejná zakázka č. 20135 - Tramvajová trať II. etapa - Nové 
Sady - Povel II - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) budoucí převzetí majetku dle přílohy důvodové zprávy, 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.3. 
 

 

10 MŠ Dělnická - rekonstrukce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o dotaci do 58. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu 2014 – 2020 na projekt MŠ Dělnická – rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP 

 

3. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o dotaci do 146. Výzvy Operačního programu Životní 
prostředí 2014 – 2020 na projekt MŠ Dělnická – energetická opatření 

 

4. ukládá 
odboru investic ihned zajistit rozpočtovou změnu na zahájení výběrového řízení 

T: 29. 9. 2020 
O: vedoucí odboru investic 
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5. ukládá 
odboru investic zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby 

T: 26. 10. 2020 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 

11 Rozpočtové změny roku 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

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: 8. 
 

 

12 Koncepce správy a obnovy přístřešků MHD – zadání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
pořízení Koncepce správy a obnovy přístřešků MHD dle přílohy č.1 dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9. 
 

 

13 Výstavba a provoz nové malé haly zimního stadionu - příprava 
koncesního řízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání společnosti GT Legal, 
advokátní kancelář, s.r.o., IČO 08464715, pro administraci veřejné zakázky na uzavření 
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koncesní smlouvy na výstavbu a provoz nové malé haly zimního stadionu 

 

3. ukládá 
odboru cestovního ruchu, kultury a sportu ve spolupráci s odborem investic realizovat přímé 
zadání společnosti GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 08464715, dle důvodové 
zprávy 

T: 29. 9. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

4. ukládá 
odboru strategie a řízení zařadit částku 750.000 Kč do rozpočtu na rok 2021. 

T: 29. 9. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 10. 
 

 

14 Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město 
Olomouc jediným akcionářem – pověření člena Rady města 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
Mgr. Milana Ferance, člena rady města k metodickému řízení akciových společností, kde je 
Statutární město Olomouc jediným akcionářem dle dokumentu „Strategie řízení akciových 
společností, kde je Statutární město Olomouc jediným akcionářem“ 

 

3. schvaluje 
nominované zástupce opozičních zastupitelských klubů v poradním sboru předsedů 
dozorčích rad dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
Mgr. Milanu Ferancovi, člena rady města, v součinnosti s odborem strategie a řízení 
realizovat strategii řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným 
akcionářem 

T: průběžně 
O: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
 

Předložil: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 11. 
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15 Aquapark Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s realizací projektů pro období 2020-2021 se zaměřením na žáky I. a II. stupně ZŠ  

 

a)        Projekt č. 1 Aquatubeři – DĚTI V POHYBU …………. 382 915 Kč vč. DPH 

b) Projekt č. 2 ZÁCHRANÁŘSKÝ DESETIBOJ …………. 280 200 Kč vč. DPH 

c) Projekt č. 3 relaxační poukazy ………………………… 112 500 Kč vč. DPH 

 

3. rozhodla 
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako jediný akcionář při výkonu 
působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 12 odst. 1. zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, takto 

 

A. bere na vědomí záměr revitalizace venkovních ploch Aquaparku Olomouc dle 
důvodové zprávy 

 

B. bere na vědomí zájem Společnosti o nabytí pozemku parc. č. 1081/37, k.ú. Slavonín, 
o výměře 6 414 m2 jediným akcionářem statutárním městem Olomouc a následný pronájem 
tohoto pozemku Společnosti 

 

4. ukládá 
ihned zahájit jednání o podmínkách k nabytí pozemku parc. č. 1081/37, k.ú. Slavonín, o 
výměře 6 414 m2 

T: 29. 9. 2020 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora, vedoucí odboru majetkoprávního 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 13. 
 

 

16 Autobusová zastávka na ul. Pavelkova - schválení názvu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
název nové obousměrné autobusové zastávky na ulici Pavelkova - Pavelkova, Koyo 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

17 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Erbenova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kyselovská 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Praskova 

 

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

 

18 Smlouva s OK DESIGN, s.r.o. - dodatek č. 5 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. MAJ-EM-NS/251/2002/Plh ze dne 31. 10. 2007 ve znění dodatku 
č. 1 až č. 4 uzavřenou se společností OK DESIGN, s.r.o., jejímž předmětem je nájem sloupů 
veřejného osvětlení na území města Olomouce, jak jsou tyto specifikovány v mapě 
pouličního osvětlení, s výjimkou sloupů trakčního vedení, dostupné na 
<https://ochranaobyvatel.olomouc.eu/uvod/mapy/mapa-poulicni-osvetleni>, s výjimkou 
sloupů veřejného osvětlení umístěných na:  

1. území městské památkové rezervace,  

2. tř. Svobody, ul. Studentské a ul. Dobrovského pouze na straně nikoli odvrácené od 
městské památkové rezervace, 

3. sídlišti Povel, mezi ulicemi Brněnská, Velkomoravská, Schweitzerova, Jeremiášova a 
Janského,  

4. ulici Janského,  

5. části ulice Přichystalova a na části ulice Rybářská,  

6. části ulice Trnkova a na části ulice Skupova,  

7. Smetanových a Čechových sadech, na části ulice Rooseveltova (lokalita obytných 
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domů Novosadský Dvůr),  

8. části ulice Trnkova,  

9. a dále na části ulice Werichova,  

spočívající v rozšíření způsobu užívání předmětu nájmu o umístění dalších druhů reklamních 
a navigačních panelů, a to tzv. navigačních lamel a tzv. outbannerů a sjednání nájemného 
za tyto druhy a zkrácení výpovědní doby z 12 měsíců na 3 měsíce a doplnění povinnosti 
nájemce a doplnění přílohy č. 8 dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Tichý Miloslav, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 16. 
 

 

19 Aktualizace harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
aktualizovaný harmonogram výzev Strategie ITI OA na rok 2020 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

20 Příprava na programovací období EU 2021+ - rozšíření počtu 
členů Řídicího výboru Strategie ITI Olomoucké aglomerace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
rozšíření počtu členů ŘV ITI OA o zbývající zástupce měst ORP dle nového vymezení území 
pro ITI v ČR 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

21 Dodatek Předpisu  pro stanovení platů, příplatků a odměňování 
ředitelů základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem 
je statutární město Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek č. 2 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol a 
mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc dle přílohy důvodové 
zprávy, s účinností od 1.1.2021 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: 12. 10. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

22 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: 12. 10. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

23 Bezpečnost silničního provozu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
řediteli Městské policie Olomouc zajistit předložení studie proveditelnosti záměru měření 
rychlosti ze strany odborného externího subjektu. 

T: 23. 11. 2020 
O: ředitel Městské policie Olomouc 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 21. 
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24 Bytové záležitosti BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXXa panem XXXXX, s paní XXXXX, s paní XXXXX, s 
paní XXXXX, s paní XXXXX dle předložené důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

25 Technické služby města Olomouce, a. s. - výběrové řízení na 
předsedu představenstva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje 
dozorčí radě TSMO, a. s. jmenovat své zástupce do výběrové komise pro výběrové řízení na 
člena představenstva pověřeného řízením společnosti TSMO, a. s. dle diskuse v RMO a 
upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Mgr. Miloslav Tichý, člen rady města 
Bod programu: 24. 
 

 

26 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o 
používání služebních mobilních telefonů statutárního města 
Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o používání služebních mobilních telefonů statutárního 
města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 9. 2020 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25. 
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27 Organizační záležitosti - Dodatek č. 13 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 13 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 9. 2020 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25.1. 
 

 

28 Změna v komisi pro výchovu a vzdělávání a využití volného 
času 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
vzdání se členství Mgr. Hany Pelikánové ke dni 14.9.2020 

 

3. jmenuje 
Mgr. Kateřinu Havranovou členkou komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času 
k 15.9.2020 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


