
 

USNESENÍ 
 

z 67. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26. 11. 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 Koncepce rozvoje školství - revokace usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
usnesení bod č. 22 RMO ze dne 9.11.2020 

 

3. souhlasí 
s předloženým návrhem Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 
2021 - 2025 dle přílohy důvodové zprávy 

 

4. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Koncepci rozvoje školství statutárního města 
Olomouce na období 2021 - 2025 dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Stanovení termínu a návrh programu 14. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. stanovila 
- termín konání 14. zasedání ZMO: pondělí 14. 12. 2020 od 9:00 hodin 

- místo konání 14. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
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3. souhlasí 
s návrhem programu 14. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Malá hala zimního stadionu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a informace vznesené v rámci diskuse 

 

2. schvaluje 
další postup dle závěrů přijatých v rámci diskuse 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Družstvo Olomouc, Jižní - převody bytů ve spoluvlastnictví 
města a družstev 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 

 

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

Bod programu: 4. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


