
 

USNESENÍ 
 

z 82. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 5. 2021 
 
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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním 
termínem plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 10. 5. 2021 dle části A) důvodové 
zprávy 

- informace o plnění úkolů se čtvrtletním termínem plnění dle části B) důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 2 bodu č. 11 usnesení RMO ze dne 18. 2. 2019 týkající se Projektů rozvoje tramvajové 
dopravy dle části B) důvodové zprávy 

- část 2 bodu č. 15 usnesení RMO ze dne 11. 3. 2019 týkající se Projektů rozvoje tramvajové 
dopravy dle části B) důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků parc. č. 475/30 
o výměře 100 m2,  parc. č. 475/29 o výměře 442 m2 a 475/28 o výměře 521 m2,  a ideálního 
podílu o velikosti 1/6 na částech pozemků parc. č. 475/23 o výměře 320 m2, parc. č. 475/60 
o výměře 191 m2 a parc. č. 475/57 o výměře 253 m2, vše orná půda vše orná půda, vše k.ú. 
Řepčín, z vlastnictví Stáje Hošková s.r.o. jako budoucí prodávající do vlastnictví statutárního 
města Olomouce jako budoucího kupujícího za kupní cenu ve výši 630 Kč/m2. Kupní 
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smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým 
bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována a za podmínky, že na 
pozemcích nebo jejich částech bude umístěna stavba SO 110 Stezka pro cyklisty a chodce 
(smíšená stezka pro chodce a cyklisty, chodník, cyklostezka) a SO 451 Veřejné osvětlení, 
které budou ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Statutární město Olomouc uhradí 
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správních poplatků k návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění statutárního města Olomouce provést stavbu 
SO 110 Stezka pro cyklisty a chodce (smíšená stezka pro chodce a cyklisty, chodník, 
cyklostezka) a SO 451 Veřejné osvětlení dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
záměr vzájemného bezúplatného převodu částí pozemku parc. č. 294/4 ostatní plocha o 
výměře 1,02 m2 (dle GP části označené „d“ a „f“), částí pozemku parc. č. 293/1 ostatní 
plocha o výměře 16 m2 (dle GP části označené „j“ a „l“), část pozemku parc. č. 336/4 ostatní 
plocha o výměře 2 m2 (dle GP část označená „e“) a pozemek parc. č. 336/5 ostatní plocha o 
výměře 1 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého 
kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce a část pozemku parc. č. 293/5/25 ostatní 
plocha o výměře 23 m2 (dle GP část označená „h“), část pozemku parc. č. 298/1 ostatní 
plocha o výměře 53 m2 (dle GP část označená „g“), část pozemku parc. č. 294/6 ostatní 
plocha o výměře 33 m2 (dle GP část označená „a“) a část pozemku parc. č. 297/1 ostatní 
plocha o výměře 51 m2 (dle GP část označená „b“) vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle 
důvodové zprávy bod 1.2 

 

4. schvaluje 
uzavření dohody o zrušení věcného břemene se společností GasNet s.r.o. o zrušení 
věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení  na pozemcích parc. č. 
601/7 a parc. č. 575/11v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce. Náklady za výmaz práva z věcného břemene ponese 
statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.1 

 

5. schvaluje 
uzavření dohody o zrušení věcného břemene se společností GasNet s.r.o. a Olomouckým 
krajem, zastoupený hospodářem se svěřeným majetkem ve vlastnictví kraje Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, o zrušení věcného břemene zřízení a 
provozování plynárenského zařízení  na pozemku parc. č. 601/10 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodařit pro 
Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací. Náklady za výmaz práva z 
věcného břemene ponese statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.1 

 

6. schvaluje 
zřízení služebnosti vedení kanalizace na pozemcích parc. č. 1918/29 a parc. č. 1918/33, oba 
ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce ve prospěch statutárního města Olomouce. 
Služebnost bude spočívat v povinnosti povinného (SEKNE spol. s r.o.) strpět na služebných 
pozemcích vedení kanalizace (zřízení, umístění a provozování) a v povinnosti umožnit 
statutárnímu městu Olomouc vstup a vjezd na předmětné pozemky za účelem provádění 
údržby, kontroly, oprav či odstraňování stavby, a to na dobu neurčitou a bezúplatně dle 
důvodové zprávy bod 2.2 

 

7. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci uzavřené dne 3. 8. 2018 se společností Koyo 
Bearings Česká republika s.r.o., IČ 26418495, o poskytnutí příspěvku na společné náklady, 
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vzniklých při realizaci stavby „Pavelkova – autobusová zastávka dle důvodové zprávy bod 
3.1 

 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o umožnění přeložky komunikačního zařízení a vzájemné součinnosti se 
společností  OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod 3.2. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Veřejná zakázka č. 21043 - Chválkovická - vedení cyklistické 
stezky - 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: 3. 
 

 

4 Rozpočtové změny roku 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2021 
dle důvodové zprávy 

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

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se návrhu závěrečného účtu za rok 2020 včetně všech příloh 
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2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce "Návrh závěrečného účtu za 
rok 2020" včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

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

3. doporučuje 
a) v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2020 a to "bez 
výhrad" 

b) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 

 

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

 

6 Účetní závěrka k 31.12.2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 

 

2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce účetní závěrku SMOl 
sestavenou k 31.12.2020 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími povinnost a organizaci 
schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku. 

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

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2020 v souladu se zákonem o účetnictví č. 
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími 
povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku. 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka podpisem „Protokolu o schvalování účetní 
závěrky“. 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Dopravní investiční záměry ÚHA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
investiční záměr ve variantě č. 2 dle kapitoly č. 1 důvodové zprávy 



 5 

 

3. schvaluje 
investiční záměr dle kapitoly č. 2 důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
investiční záměr ve variantě č. 2 dle kapitoly č. 3 důvodové zprávy 

 

5. souhlasí 
souhlasí se zařazením schválených akcí do návrhu rozpočtu na rok 2022 na zpracování 
projektový dokumentací 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s čerpáním finančních 
prostředků z investičního fondu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

T: 24. 5. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

9 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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10 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Jungmannova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Husova 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Rooseveltova 

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Dolní Hejčínská 

 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Skřivánčí 

 

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

 

11 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení COFFEESHOP v ulici  
28.října, Olomouc, v rozsahu 15,82 m2 pro žadatele fu BAmartis, s.r.o., Bacherova 1208/3, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.5. do 31.10.  2021. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení FABBRICA DI CAFFE 
v ulici  Ladova 1, Olomouc, v rozsahu 8,75 m2 pro žadatele fu Továrna na kávu, s.r.o, 
Ladova1, 779 00 Olomouc,  na dobu od 15.5. do 31.10. 2021. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar ALFA v ulici 
Dlouhá 32,   v rozsahu 18 m2  pro  žadatele p. XXXXX,  Mánesova 254, 784 01 Červenka,  
na dobu  15.5. do 31.10. 2021. 

 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ GALLERY 
JOLA v ulici Denisova 8, Olomouc, v rozsahu 1.08 m2 pro žadatele pí XXXXX, Čechy 42, , 
751 15 Domažlice, na dobu od 15.5. do 31.10. 2021. 

 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HANY BITE na  
Dolním náměstí (Horní náměstí 17/14), Olomouc, v rozsahu 9,9 m2 pro žadatele fu Hany 
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Bite s.r.o., Rokycanova 802/1d, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.5. do 31.10.  2021. 

 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LOS BASTARDOS v 
ulici Komenského 12, Olomouc, v rozsahu 10,2 m2 pro žadatele p. XXXXX, Slatinky 11, 783 
42 Slatinky, na dobu od 15.5. do 30.9.  2021. 

 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB  v ulici 
Dlouhá 54A , Olomouc, v rozsahu 6m2  pro žadatele pí XXXXX, Mošnerova 18b, 779 00 
Olomouc,  na dobu  od 15.5. do 31.10. 2021. 

 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení JAK CHCEŠ FRESH 
BAR DENISOVA v ulici Denisova 1, Olomouc, v rozsahu 12,5 m2 pro žadatele fu BERRY 
BLUE s.r.o., tř. Svobody 20, 779 00 Olomouc, na dobu od 20.5. do 31.10.  2021. 

 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KEBAB U PALÁCE v 
ulici Komenského 5, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele fu KEBAB Olomouc s.r.o., 
Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov, na dobu od 15.5. do 31.10.  2021. 

 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ MAHLER na 
Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 108,75 m2 pro žadatele fu BARMI, spol. s r.o., 
Hněvotínská 10, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.5. do 31.10. 2021. 

 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ NA CUCKY v 
ul. Dolní náměstí 23/42, Olomouc, v rozsahu 37,12 m2 pro žadatele fu portofDNC42 s.r.o., 
Dolní náměstí 23/42, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2021. 

 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CA PHE DISCRIT v 
ulici Uhelná 11, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatele fu Smoke Discrit s.r.o., Bílkova 
855/19, 110 00 Praha, na dobu od 15.5. do 31.10.  2021. 

 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení GREEK FOOD 
ORIGINAL  na Dolním náměstí 22/43, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. XXXXX, 
Adolfa Kašpara 10, 789 85 Mohelnice,  na dobu  od 20.5. do 31.10.  2021. 

 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAFE JAK LUSK v 
ulici tř. Svobody 4, Olomouc, v rozsahu 3,25 m2 pro žadatele p. XXXXX, tř. Svobody 646/4, 
779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10.  2021. 
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15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KUMO CHC v ulici 
Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 21,6 m2 pro žadatele fu KUMO CHAN s.r.o., Uhelná 33/21, 
779 00 Olomouc, na dobu od 20.5. do 30.9.  2021. 

 

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

 

12 Most M24 přes ulici Pražská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s financováním přípravy PD dle varianty B důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
odboru investic zahájit zadávací řízení na zhotovitele PD ihned po vykrytí potřebné částky do 
rozpočtu odboru investic dle důvodové zprávy 

T: 28. 6. 2021 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

13 Vyúčtování zimní údržby 2020/2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle bodu 3. důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
zařazení částky pro ODUR do soupisu nekrytých požadavků a její neprodlené vykrytí z 
rezervy RMO/ZMO k dispozici dle bodu 3. důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
odboru ekonomickému ihned realizovat rozpočtové změny dle bodu 3. důvodové zprávy v 
součinnosti s ODUR 

T: 24. 5. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
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14 Projekt "MŠ Husitská - energetická opatření" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle závěru DZ 

 

3. souhlasí 
s provedením rozpočtové změny ve výši 26 000,- Kč (z toho 20 000 Kč na úpravu PD a 
6000,- na poplatky zadávacího řízení z rozpočtu odboru investic) 

 

4. pověřuje 
náměstky primátora doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. a Evu Kolářovou, DipMgmt, zahájit 
jednání s nájemcem DC 90 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 

Bod programu: 14. 
 

 

15 Jantarová stezka, úsek Hodolanská - Libušina, 1. část – 
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Smlouvy č. 176/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků na realizaci 
projektu s názvem "Jantarová stezka, úsek Hodolanská - Libušina, 1. částí" 

 

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

 

16 Prodej vozidla MPO prostřednictvím autobazaru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odprodej vozidla prostřednictvím autobazaru dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 16. 
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17 Komunitní plánování sociálních služeb v roce 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
Zprávu o naplňování 5. komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka na období let 2020-
2022 za rok 2020, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

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

 

18 Rodinná politika SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Akční plán prorodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2021, dle Přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

 

3. bere na vědomí 
zprávu o naplňování Akčního plánu prorodinné politiky statutárního města Olomouce za rok 
2020, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

4. souhlasí 
s předloženým Zadáním pro tvorbu strategie, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
návrh darovací smlouvy, dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy 

 

6. ukládá 
uzavřít darovací smlouvy, dle důvodové zprávy 

T: 24. 5. 2021 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

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

 

19 Projekt Bezbariérová Olomouc v roce 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
změny v pracovní skupině projektu Bezbariérová Olomouc 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

20 Požární ochrana  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2020 

 

2. schvaluje 
prioritní úkoly na úseku požární ochrany na rok 2021 a preventivní požární kontroly dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce u 
organizací města za rok 2021 

T: leden 2022 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

4. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací města za rok 2021 

T: březen 2022 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

21 Dotace v oblasti cestovního ruchu a informačního centra 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 do 50 tis. Kč dle příloh důvodové zprávy a z 
toho vyplývající rozpočtové změny 

 

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

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh důvodové zprávy 
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5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi roku 2021 do 50 tis. Kč 
dle přílohy důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

T: červenec 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

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

 

22 Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní Věry Pavlíkové. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 22. 
 

 

23 Podpora společensko - prospěšných projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace u žádosti do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021 dle přílohy č.1 
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace u žádosti do 50 tis. Kč s příjemcem dle 
přílohy č.1 důvodové zprávy ve znění dle vzorové smlouvy 

 

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotace u žádosti do 50 tis. Kč z 
rozpočtu SMOl roku 2021 dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 23. 
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24 Návrh termínů konání RMO a ZMO ve II. pololetí roku 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO ve II. pololetí roku 2021 

 

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

 

25 Úklidové služby - Dodatek č. 13 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 13 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25. 
 
 

26 Organizační záležitosti - Dodatek č. 7 "Vnitřního předpisu o 
docházce na MMOl" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 
 
 

27 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 6. 2021 
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3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2021 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

Bod programu: 26.1. 
 

 

28 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 6. 2021 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 26.2. 
 

 

29 Služby mobilního operátora 2021 - 2023 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení tarifů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a uzavření dohod o srážkách ze mzdy dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
uzavření smluv o výpůjčce s neuvolněnými členy ZMO dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a 
pověřuje tajemníka MMOl jejich podpisem 

 

4. ukládá 
aktualizovat Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů 

T: 24. 5. 2021 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 
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30 Procesní audit MMOl - prodloužení termínu dílčího plnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním žádosti o prodloužení termínu dílčího plnění dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


