
ZÁPIS 
 

z 85. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 6. 2021 
 
- 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 Major, Pelikán Bačák, Konečný, Kolářová, 

Záleská 
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Šnevajs, Feranec, Holpuch, Tichý (nepřítomen 
10:40 – 12:15 hod.) 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelky 

Folta, Štědrá 
Hladíková, Vychodilová 

  

 
čas zahájení: 9:50 hodin velký zasedací sál, Hynaisova 10 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Kontrola usnesení RMO 
2 2. Dodatky k příkazním smlouvám na administrace veřejných zakázek 
3 3. Chválkovická – vedení cyklistické stezky 
4 4. Veřejná zakázka č. 21072 - Správa letiště Olomouc 2021 - 2025 – přímé 

zadání  
5 4.1. Veřejná zakázka č. 21069 - Tisk a distribuce Olomouckých listů - zahájení,  

komise  
6 4.2. Veřejná zakázka č. 21005 - Nákup elektrické energie na období 2022 - 2023 – 

zahájení 
7 4.3. Veřejná zakázka č. 21044 - Chválkovická - vedení cyklistické stezky, SO 801 

Sadové úpravy - zadání 
8 4.4. Veřejná zakázka č. 21031 - Oprava bytových jader a domovních instalací –  
  Synkova 4, Synkova 8, Olomouc - zadání 
9 4.5. Veřejná zakázka č. 21071 - Monitoring (včetně čištění) dešťové kanalizace DN 

300, DN 400 a DN 600 v ul. Dolní Novosadská - přímé zadání  
10 5. Memorandum o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti 

OLTERM & TD Olomouc, a.s. 



11 6. Rozpočtové změny roku 2021  
12 7. AQP - ceníky 2021 
13 8. Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – záměr postupu 

převodů bytů ve spoluvlastnictví města a družstev 
14 9. Parkovací politika – informace o postupu  
15 10.  Mikromobilita  
16 11. Označování provozoven a reklama v městské památkové rezervaci Olomouc 

a jejím ochranném pásmu – návrh programové dotace  
17 12. Mid-term evaluace Strategického plánu rozvoje města Olomouce 
18 13. Moravská filharmonie Olomouc - souhlas s vyřazením majetku  
19 14. Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení)  

za 2. pololetí roku 2020 
20 15. Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru 
21 16.  Povolení výjimky - pěší zóna 
- 17.  Zvláštní užívání komunikací - STAŽENO 
22 18.  Ekonomické nároky spojené s odtahy vozidel 
23 19. Předzahrádky 
24 20. Petice proti uzávěře pěšího chodníku v ulici Dobrovského, Olomouc 
25 21.  Seznam projektových námětů a projektů města Olomouce - prezentace SW 

aplikace 
26 22. MŠ Dělnická – rozšíření kapacit ve 2. NP - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
27 23. Projekty podpořené v rámci dotačních programů Olomouckého kraje – 

schválení přijetí dotace 
28 24. Rozšíření počtu členů Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace o člena se 

statutem hosta a vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 62-65 
29 25. Veřejná zakázka - Dokončení aktualizace pasportu zeleně - přímé zadání 
30 26. Dodatky ke smlouvám s VFO 
31 27. Bezúplatný převod majetku a Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 
32 28. Smlouva o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a  

Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 
33 29. Výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2021/2022 
34 30. Přístřešky mezi domy a kontejnerová stání 
35 31. MPO - Smlouva o zřízení služebnosti 
36 32. Dotace v oblasti Ochrana obyvatel  
37 33. Výpůjčka vozidla na zahraniční cestu pro potřebu sboru dobrovolných hasičů 
38 34. Prevence kriminality – vyhodnocení roku 2020, dotace MV ČR 2021 
39 35. Dohoda o doplňkovém užívání objektu Zimního stadionu v Olomouci  
40 36. Žádosti o výjimky ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných  

prostranstvích pro městské akce 
41 37. Žádosti o výjimky ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných  

prostranstvích - KALI open air koncert 
42 38. Kontrola dotace u MPO poskytnuté v roce 2019 
43 39. Kontrola dotace u MPO poskytnuté v roce 2020 
44 40. Kontrola dotace u příspěvkové organizace Klíč - centrum sociálních služeb  

poskytnuté v roce 2020 
45 41. Kontrola dotace u společnosti Člověk v tísni, o.p.s. poskytnuté v roce 2020 
46 42. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u HMO 
47 42.1. Hřbitovy města Olomouce 
48 43. Bytové záležitosti BPS 
- 44. Pojmenování ulic 
49 45. Změny v komisích 
50 46. Stanovení termínu a návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města  

Olomouce 
51 47. Organizační záležitosti 



52 48. Dohoda o umístění zařízení 
- 49. Různé – informace členů RMO 
 
 
 
 
 
 
 

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

o O o 
 
 
Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO 
Primátor uvedl bod a ponechal ho na dotazy.  
K materiálu nebyly žádné dotazy; byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 14. 6. 2021 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Dodatky k příkazním smlouvám na administrace veřejných zakázek  
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Major stručně okomentoval předložený materiál.  
K materiálu neproběhla žádná rozprava; byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření dodatků k příkazním smlouvám na administraci veřejných zakázek dle důvodové 
zprávy. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 



Bod programu: 3. 
Chválkovická – vedení cyklistické stezky  
Konzultanti: Drešr – odbor investic 
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 uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností 
CETIN, a.s. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 

 

Bod programu: 4. 
Veřejná zakázka č. 21072 - Správa letiště Olomouc 2021 - 2025 - přímé zadání  
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Černý – stručně okomentoval předložený materiál, jehož předmětem je přímé zadání výběru 
správce olomouckého vnitrostátního letiště. Následně reagoval na dotazy členů rady, které 
se týkaly zejména letištních poplatků a ekonomiky letiště.  
V rámci této diskuse byl zadán úkol vypracovat bilanci ekonomiky letiště za rok 2020.  
O: ODUR ve spolupráci s majetkoprávním odborem; T: září 2021 
Poté bylo o materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
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 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli. 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 

 

Bod programu: 4.1. 
Veřejná zakázka č. 21069 - Tisk a distribuce Olomouckých listů - zahájení, komise  
Konzultanti: Chrenko, Neplechová – odbor investic, Konečný – oddělení marketingu 
Konečný shrnul změny, ke kterým došlo oproti minulému zadání, a následně reagoval na 
dotazy členů rady. Po ukončení diskuse bylo o materiálu hlasováno. 
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 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

c) k rozhodnutí o námitkách, 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 

 

Bod programu: 4.2. 
Veřejná zakázka č. 21005 - Nákup elektrické energie na období 2022 - 2023 - zahájení  
Konzultanti: Chrenko, Neplechová – odbor investic 
Tajemník – uvedl bod a konstatoval, že je opět navrhován nákup elektrické energie 
prostřednictvím burzy. Okomentoval také možnosti nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a 
její finanční srovnání s nákupem klasické elektřiny.  
Poté bylo o materiálu hlasováno.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zahájení a postup dle důvodové zprávy pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

 

3. pověřuje 
a) tajemníka Magistrátu města Olomouce Bc. Jana Večeře k podpisu přihlášek                                
na obchodování na burze souvisejících s touto veřejnou zakázkou, 

b) tajemníka magistrátu k rozhodnutí o námitkách, 

c) věcně příslušné členy RMO k podpisu smluv o centralizovaném zadávání s městskými 
organizacemi, u těch, které mají ve své kompetenci. 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 

 

Bod programu: 4.3. 
Veřejná zakázka č. 21044 - Chválkovická - vedení cyklistické stezky, SO 801 Sadové 
úpravy - zadání  
Konzultanti: Chrenko – odbor investic 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 



Usnesení: 
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. 

 

3. pověřuje 
Ing. Otakara Bačáka 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 

 

Bod programu: 4.4. 
Veřejná zakázka č. 21031 - Oprava bytových jader a domovních instalací - Synkova 4, 
Synkova 8, Olomouc - zadání  
Konzultanti: Chrenko – odbor investic 
Materiál byl projednán bez rozpravy a následně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele pro uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 

 

Bod programu: 4.5. 
Veřejná zakázka č. 21071 - Monitoring (včetně čištění) dešťové kanalizace DN 300, DN 
400 a DN 600 v ul. Dolní Novosadská - přímé zadání  
Konzultanti: Chrenko – odbor investic, Hrbáčková – majetkoprávní odbor  
Pelikán konstatoval, že byly osloveny tři firmy, které provádějí monitoring (včetně čištění) 
dešťové kanalizace. Zdůvodnil, proč nebyla oslovena a. s. Technické služby města 
Olomouce; ta monitoring neprovádí. Radními bylo poukazováno na nedostatečné vysvětlení 
přímého zadání. Požadovali doplnit důvodovou zprávu o potřebný kontext, aby bylo zřejmé, 
proč je nutné tuto zakázku vypsat.  
Hrbáčková – přislíbila tuto skutečnost do důvodové zprávy doplnit. 
Poté bylo hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 



1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru                
k výše uvedené veřejné zakázce, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli, 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností SEZAKO Prostějov, s.r.o., J. B. Pecky, 4342/14, 796 
01 Prostějov, IČ 25579703 za cenu 1.324.400,- Kč bez DPH (1.602.524,- Kč včetně DPH), 

 

4. pověřuje 
Mgr. Matouše Pelikána, náměstka primátora   

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení. 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 

 

Bod programu: 5. 
Memorandum o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. 
Konzultanti: Bogoč – odbor strategie a řízení, Vrtalová – odbor právní, Konečná – odbor 
majetkoprávní 
Primátor – uvedl bod a konstatoval, že materiál vychází z provedené analýzy, jež 
doporučovala vložení majetku SMOl do společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. za 
navýšení podílu v Oltermu a navazuje na materiál, který byl projednáván v dubnu tohoto 
roku.  
Po úvodním slovu primátora proběhla krátká rozprava a následně hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM      
& TD Olomouc, a.s., dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Memorandum o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy a její přílohy 

 

4. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení 
Memorandum o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 



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

 

Bod programu: 6. 
Rozpočtové změny roku 2021 
Konzultanti: Hélová – ekonomický odbor 
Bačák pouze stručně okomentoval jak klasické rozpočtové změny, tak i soupis nekrytých 
požadavků. K materiálu nebyla vedena rozprava; byl schválen. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 

 

Bod programu: 7. 
AQP - ceníky 2021 
Konzultanti: Přikryl – ředitel Aquaparku Olomouc, a. s. 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
úpravu ceníku Aquaparku Olomouc s platností od 1. července 2021 

 

3. schvaluje 
ceník Aktivity Park s platností od 1. července 2021 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 

 

 

 

 

 

 



Bod programu: 8. 
Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova –podmínky převodu bytů ve 
spoluvlastnictví SMOL a družstev  
Konzultanti: Konečný – AK Konečný s. r. o., Zelenka – ředitel SNO, a. s. 
Pelikán – shrnul skutečnosti uvedené v obsáhlé důvodové zprávě, která reflektuje dosavadní 
vývoj problematiky a další záměr postupu v řešení této problematiky. 
V rozsáhlé diskusi doznala důvodová zpráva ještě několika mírných úprav. Před finálním 
rozhodnutím orgánů města a družstev budou písemně informována o navrhovaném řešení 
všechna tři ministerstva, která vydala Stanovisko a dále také Svaz měst a obcí. Písemnou 
informaci zašle náměstek Pelikán; součástí dopisu bude dnes projednávaný materiál včetně 
příloh. 
Primátor pouze doplnil, že je třeba také vydat co nejdříve tiskovou zprávu. 
Po ukončení diskuse bylo o materiálu hlasováno.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
přijmout záměr postupu převodu bytů ve spoluvlastnictví města a družstev dle upravené 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit se změnou stanov družstev Družstvo Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, 
Jižní dle upravené důvodové zprávy 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat na členské schůze družstev Družstvo Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, 
Jižní zástupce SMOl, včetně náhradníků, dle důvodové zprávy, s platností pro plánovaný 
termín členské schůze i případné náhradní termíny, dle upravené důvodové zprávy. 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města 
doporučit všem orgánům družstev Družstvo Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní 
rozhodovat o převodech bytů v souladu se schváleným postupem dle upravené důvodové 
zprávy 

 

7. souhlasí 
s informováním zájemců o převod prostřednictvím webových stránek dle upravené důvodové 
zprávy 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 se zdržel 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bod programu: 9. 
Parkovací politika – informace o postupu  
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení 
V rámci rozpravy bylo řešeno spuštění tohoto projektu a jeho návaznost na rozpočet roku 
2022. Dále pak přesnější časový harmonogram, který je stěžejní pro odbor informatiky a 
Smart City, kvůli nastavení „Portálu občana“, které zabere cca 6 měsíců.  
V závěru bylo požadováno doplnění důvodové zprávy v části „Další postup“ o skutečnost, do 
kdy zpracovat požadavky na rozpočet roku 2022 a který odbor si je bude nárokovat.  
Poté bylo přistoupeno k hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s navrhovaným postupem dle závěru důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 se zdrželi, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 

 

Bod programu: 10. 
Mikromobilita  
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Losert – odbor strategie a řízení 
Pelikán okomentoval předložený materiál, který popisuje působení 3 společností, které na 
území města poskytují služby v oblasti sdílení e-koloběžek.  
V rámci diskuse byla řešena problematika odstavování a parkování e-koloběžek. Dále pak 
možnost hlásit nevhodně zaparkované e-koloběžky do systému hlášení závad TSMO, a. s., 
odkud by poté šla informace na provozovatele, který by sjednal nápravu. Byl také vznesen 
požadavek, aby se MPO preventivně v letních měsících zaměřila na dodržování pravidel 
silničního provozu při jízdě na e-koloběžkách. V závěru diskuse byla řešena  možná regulace 
sdílených kol a e-koloběžek. Po ukončení diskuse proběhlo hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
Mgr. Matouši Pelikánovi, náměstkovi primátora, jednat s provozovateli elektrokoloběžek                     
k naplnění bodu č. 4 důvodové zprávy 

T: 27. 9. 2021 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
 
 
 
 



Bod programu: 11. 
Označování provozoven a reklama v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím 
ochranném pásmu – návrh programové dotace  
Konzultanti: Bogoč, Křenková – odbor strategie a řízení 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh zaměření programové dotace dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení nárokovat částku 200.000,- Kč na programovou dotaci                 
v rámci přípravy rozpočtu města na rok 2022 

T: 27. 9. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 

 

 

Bod programu: 12. 
Mid-term evaluace Strategického plánu rozvoje města Olomouce  
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení 
Materiál byl projednán bez rozpravy a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
složení Řídícího výboru pro strategické řízení 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 

 

Bod programu: 13. 
Moravská filharmonie Olomouc - souhlas s vyřazením majetku  
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
V rámci rozpravy bylo navrženo prověřit, zda by tento vyřazený majetek nemohl být darován 
například některé ze ZUŠ. Záleská přislíbila tuto možnost prověřit.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 



2. souhlasí 
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku dle důvodové zprávy 

 

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

T: 25. 6. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 

 

Bod programu: 14. 
Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení)                             
za 2. pololetí roku 2020 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
Primátor pouze sdělil, že mu byla dnešního dne doručena rezignace ředitele HMO.  
Materiál samotný byl projednán bez rozpravy a beze změn schválen.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výši odměny za hmotnou zainteresovanost ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 2. pololetí 
roku 2020 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) uvědomit ředitele 
PO o přijatém usnesení 

T: 25. 6. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 

 

Bod programu: 15. 
Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru  
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
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 přijetím daru dle důvodové zprávy 

 



3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

T: 25. 6. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 

 

Bod programu: 16. 
Povolení výjimky - pěší zóna  
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl schválen v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

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

 

Bod programu: 17. 
Zvláštní užívání komunikací - STAŽENO 
Materiál byl z projednávání stažen s tím, že obě žádosti budou prověřeny a následně 
opětovně předloženy na některém z dalších jednání RMO. 
 

 

Bod programu: 18. 
Ekonomické nároky spojené s odtahy vozidel  
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl jednohlasně přítomnými členy schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s financováním činnosti dle důvodové zprávy - zařadit částku 800.000 Kč/ s DPH do soupisu 
nekrytých požadavků a ihned vykrýt z REZERVY k dispozici RMO/ZMO 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 

 



Bod programu: 19. 
Předzahrádky 
Konzultanti: Černý, Nezhyba – odbor dopravy a územního rozvoje 
Černý pouze upozornil na žádost, kdy předzahrádka má být nově umístěna před 
předzahrádku cukrárny Opera a to z důvodu opravy střechy Moravského divadla Olomouc.  
Na doporučení členů rady byla tato žádost z projednávání stažena a bude podrobněji 
projednána s žadatelem.  
Na základě tohoto závěru došlo k úpravě usnesení a také důvodové zprávy. Poté bylo o 
materiálu 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 15.6. do 31.10. 2021. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PIVNICE                             
U MOROUSŮ v ulici Kateřinská 13, Olomouc, v rozsahu 14,45 m2  pro žadatele   fu 
INTERHERANCE s.r.o.,  Semická 2026/14, 143 00 Praha,  na dobu  od 15.6. do 31.10. 
2021. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ZKOUŠKA PUB                    
v ulici Komenského 11, Olomouc, v rozsahu 21 m2 pro žadatele fu TEPHNIS s.r.o., 28. pluku 
128/12 101 00 Praha, na dobu od 15.6. do 31.10. 2021. 

 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SPORTBAR 
PREMIÉR 21 v ulici tř. Míru 8 , Olomouc, v rozsahu 56,44 m2  pro žadatele fu PREMIER 
MARKETING GROUP, spol. s r.o., 8. května 520/9, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 17.6. do 
31.10. 2021. 

 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PIVNICE QUEEN                  
v ulici I.P.Pavlova 63a , Olomouc, v rozsahu 45,6 m2 pro žadatele   fu ATOTONICO Invest 
s.r.o., I.P.Pavlova 63a, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 18.6. do 31.10. 2021. 

 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL 
v ulici Komenského 31, Olomouc, v rozsahu 56,1 m2  pro žadatele fu LA NOSTRA 
BELLEZZA s.r.o., tř. Svornosti 1177/57, 779 00 Olomouc, na dobu  od 15.6. do 31.10. 2021. 

 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TROUBLE CAFE                  
v ulici Palackého 17, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele  Družstvo Trouble Cafe, 
Palackého 17, 779 00 Olomouc, na dobu od 17.6. do 30.9. 2021. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 



 

Bod programu: 20. 
Petice proti uzávěře pěšího chodníku v ulici Dobrovského, Olomouc  
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. schvaluje 
návrh odpovědi petentům dle přílohy č. 5 

 

3. ukládá 
odpovědět petentům v zákonné lhůtě 

T: 25. 6. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
Za přítomnosti Ing. Černého byla řešena problematika vjezdu automobilů zajišťujících rozvoz 
stravy.  
 
 
Bod programu: 21. 
Seznam projektových námětů a projektů města Olomouce - prezentace SW aplikace  
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení; Drešr, Kotelenská – odbor investic; 
Ernest Salamanca – zpracovatel webové aplikace 
Primátor uvedl bod. Bogoč blíže okomentoval materiál a uvedl, že za účelem zefektivnění 
procesu projektového řízení SMOl s investičním plánem byl vytvořen zcela nový softwarový 
nástroj (webová aplikace). Systém pro správu databáze projektových námětů a projektů 
umožňuje pružnější sběr projektových námětů od věcně příslušných odborů MMOl, 
městských organizací a odborných komisí. Následně byl software prezentován odborným 
konzultantem, který reagoval na dotazy a připomínky členů rady. 
Drešr na závěr uvedl, že představená aplikace bude důležitým nástrojem při sestavování 
rozpočtu. 
Členové rady kvitovali zřízení webové aplikace a požádali, aby přístupová práva byla zřízena 
pro všechny KMČ a členy ZMO. Konzultanti přislíbili požadavek zrealizovat. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 

 

Bod programu: 22. 
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit ve 2. NP - Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
Pelikán 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 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační                              
č. 117D03G001840 z IROP pro období 2014 - 2020 na realizaci projektu s názvem "MŠ 
Dělnická – rozšíření kapacit ve 2. NP" 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 

 

Bod programu: 23. 
Projekty podpořené v rámci dotačních programů Olomouckého kraje - schválení přijetí 
dotace  
Pelikán okomentoval materiál. Upozornil na projekt Zimní stadion - oprava střechy – 
technické zhodnocení, kdy získání dotace ze strany Olomouckého kraje je podmíněno 
získáním dotace z Národní sportovní agentury. Dále uvedl, že Olomoucký kraj výrazně snížil 
objem finančních prostředků určených na dotační tituly. Primátor požádal o svolání schůzky 
gesčně příslušných náměstků a zástupců Olomouckého kraje ohledně dotačních projektů. 
Předložený materiál byl po diskusi, kde Pelikán reagoval na dotazy, schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu 
Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 na realizaci projektu s názvem „Holice, smíšená 
stezka II. etapa, větve V4, V4a“ 

 

3. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu 
Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 na realizaci projektu s názvem „Moravská 
cyklotrasa na území ORP Olomouc, k. ú. Nemilany“ 

 

4. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu 
Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021 na realizaci projektu              
s názvem „Obnova technického vybavení a zateplení sociální buňky dětského dopravního 
hřiště CENTRUM SEMAFOR“ 

 

5. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu 
Podpora výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní 
agentury v roce 2021 na realizaci projektu s názvem „Zimní stadion – oprava střechy – 
technické zhodnocení“ 

 



6. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu 
Podpora kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 na realizaci projektu s názvem „Svátky 
města Olomouce & Svátky květin“ 

 

7. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu 
Podpora kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 na realizaci projektu s názvem „Dny 
evropského dědictví - 100. výročí návštěvy TGM v Olomouci“ 

 

8. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu 
Podpora kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 na realizaci projektu s názvem „Sezonní 
Informační centrum na Svatém Kopečku“ 

 

9. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána k podpisu Smluv o poskytnutí dotace 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 

 

 

Bod programu: 24. 
Rozšíření počtu členů Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace o člena se statutem 
hosta a vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 62-65 
Pelikán uvedl bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
rozšíření počtu členů ŘV ITI OA o člena se statutem hosta po dobu přípravy strategie 
integrované územní investice Olomoucké aglomerace na období 2021-2027 

 

3. schvaluje 
vyhlášení výzvy č. 62: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol IV 

 

4. schvaluje 
vyhlášení výzvy č. 63: Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury IV 

 

5. schvaluje 
vyhlášení výzvy č. 64: Zvyšování bezpečnosti v dopravě II 

 

6. schvaluje 
vyhlášení výzvy č. 65: Rozvoj kulturního dědictví III 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 



 

 

Bod programu: 25. 
Veřejná zakázka - Dokončení aktualizace pasportu zeleně - přímé zadání  
Bačák okomentoval materiál včetně finančních nákladů na uvedenou veřejnou zakázku. 
Schváleno bez úprav. 
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 
zařadit do nekrytých požadavků  částku 939 127,- Kč a vykrýt dle termínů uvedených                         
v důvodové zprávě 

 

3. schvaluje 
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání dodavateli dle DZ. 

 

4. pověřuje 
Ing. Otakara Bačáka, náměstka primátora k podpisu smlouvy , případně dodatků ke smlouvě 
s vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení. 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 

 

Bod programu: 26. 
Dodatky ke smlouvám s VFO  
Bačák uvedl bod a zdůvodnil navýšení finančních příspěvků na úklid, vývoz odpadkových 
košů a provoz veřejného WC u pavilonu E. Následně byla diskutována otázka podoby a 
realizace Green Pointu na Horním náměstí. Záleská doplnila, že u Green Pointu bude 
instalován informační panel odkazující na aktuální akce pořádané SMOl. Vizuální podoba 
bude sladěna s květinovými pyramidami, které budou umístěny v okolí radnice. 
V souvislosti s oživením centra města členové rady poukázali na tristní stav laviček na 
Horním náměstí; bude předmětem dalších jednání. 
Předložený materiál byl po diskusi schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č.2  ke smlouvě o zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu 

 

3. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění péče o městskou zeleň 

 

 

 

 



4. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi ihned podepsat Dodatek č.2 ke smlouvě                       
o zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu 

T: 25. 6. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

5. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi ihned podepsat  Dodatek č.3 ke smlouvě                     
o zajištění péče o městskou zeleň 

T: 25. 6. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

6. schvaluje 
zařazení částky 1 017 513,- Kč (k dodatku č. 2 ) do soupisu nekrytých požadavků a zároveň 
vykrytí z rezervy rozpočtu města RMO/ZMO do 30.6.2021 

 

7. schvaluje 
zařazení částky 140 416,- Kč ( k dodatku č. 3 ) do soupisu nekrytých požadavků a zároveň 
vykrytí z rezervy rozpočtu města RMO/ZMO do 30.6.2021 

 

8. ukládá 
odboru ekonomickému realizovat rozpočtové změny dle DZ. 

T: 25. 6. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 

 

Bod programu: 27. 
Bezúplatný převod majetku a Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola  a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 
Konečný okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s Dodatkem č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  a Mateřská škola 
Olomouc, Řezníčkova 1, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
se Smlouvou o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, dle přílohy důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
předložit Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace - školy na jednání 
Zatsupitelstva města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru školství 



 

5. ukládá 
předložit Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace - 
školy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru školství 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Řezníčkova 1, dle přílohy důvodové zprávy 

 

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, dle přílohy důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 

 

 

Bod programu: 28. 
Smlouva o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci  Fakultní základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 
Konečný uvedl bod. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení  ředitele školy 

T: 25. 6. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 

 

Bod programu: 29. 
Výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2021/2022 
Konečný okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

 



2. povoluje 
výjimky z počtu dětí a žáků dle přílohy důvodové zprávy při splnění podmínek uvedených                  
v důvodové zprávě 

 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 

T: 25. 6. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 

 

 

Bod programu: 30. 
Přístřešky mezi domy a kontejnerová stání  
Konzultanti: Hyravá – odbor stavební; Plháková – odbor majetkoprávní; Křenková – útvar 
hlavního architekta; Štěpánek – odbor právní 
Kolářová okomentovala materiál s tím, že předkládá informace ohledně přístřešků mezi 
domy, kontejnerových stání a zbytného majetku. Materiál reflektuje připomínky 
majetkoprávního a stavebního odboru.  
Přístřešky mezi domy: 
- k problematice se vyjádřila Křenková za útvar hlavního architekta. Kolářová uvedla, že při 
posuzování dalšího postupu se jeví jako možné varianty přístřešky opravit a následně 
provádět jejich údržbu nebo zajistit jejich odstranění. Vzhledem ke stanovisku ÚHA a 
finančním nákladům bylo rozhodnuto pro záchovnou variantu s tím, že přístřešky přejdou do 
správy odboru dopravy a územního rozvoje, který zařadí majetek do plánu oprav v roce 
2022. 
Zbytný majetek: 
- jedná se především klepače, popř. sušáky, jejichž demolice budou financovány 
z prostředků estetizace dle požadavků KMČ. 
Usnesení bylo předloženo variantě, po výběru varianty – opravit a následně provádět údržbu 
přístřešků, byl materiál schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
zařazení přístřešků mezi domy I.P. Pavlova 93, 95, a 85, 87, 89; Hraniční 1, 3 a 5, 7, 9, 11; 
Hraniční 13, 15 a 17, 19, 21, 23 a Hraniční 33, 35 a 25, 27, 29, 31 do majetku SMOl, do 
správy odboru dopravy a územního rozvoje. 

 

2. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje přístřešky mezi domy  I.P. Pavlova 93, 95 a 85, 87, 89, 
91; Hraniční 1, 3 a 5, 7, 9, 11; Hraniční 13, 15 a 17, 19, 21, 23 a Hraniční 33, 35 a 25, 27, 29, 
31 opravit a následně provádět jejich údržbu. 

T: 25. 10. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

 

 

 

 

 

 



3. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje zařadit do plánu oprav (investičních akcí) v roce 2022 
včetně finančního krytí opravu a následnou údržbu přístřešků mezi domy I.P. Pavlova 93, 95 
a 85, 87, 89, 91; Hraniční 1, 3 a 5, 7, 9, 11; Hraniční 13, 15 a 17, 19, 21, 23 a Hraniční 33, 35 
a 25, 27, 29, 31. 

T: 25. 10. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

4. schvaluje 
odstranění nepotřebného majetku na základě návrhů KMČ se souhlasy dotčených SVJ dle 
důvodové zprávy a její přílohy. 

 

5. ukládá 
oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť zajistit postupné odstranění 
nepotřebného majetku dle důvodové zprávy a její přílohy a na zajištění odstranění tohoto 
majetku použít finanční prostředky z estetizace. 

T: 25. 10. 2021 
O: vedoucí oddělení KMČ a DP 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 

 

Bod programu: 31. 
MPO - Smlouva o zřízení služebnosti  
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.  
V rámci bodu byla diskutována otázka preventivních opatření při jízdě na 
elektrokoloběžkách. Ředitel MPO představil radě města informační letáček „Bezpečně na 
elektrokoloběžce“, který je v současné době rozdáván na území města Olomouce a je 
k dispozici i na webových stránkách Městské policie Olomouc. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o zřízení služebnosti na umístění kamerového setu Městské policie Olomouc 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora SMOl Mgr. Matouše Pelikána podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti a 
jednáním ve věcech souvisejících právních úkonů. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bod programu: 32. 
Dotace v oblasti Ochrana obyvatel  
Major okomentoval materiál. Radní akceptovali návrhy odboru a schválili materiál 
v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací v oblasti ochrany obyvatel 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. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi v oblasti ochrany 
obyvatel do 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 
Olomouce 

T: 19. 7. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 

 

Bod programu: 33. 
Výpůjčka vozidla na zahraniční cestu pro potřebu sboru dobrovolných hasičů  
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. souhlasí 
s výpůjčkou dopravního automobilu dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA., náměstka primátora k podpisu žádanky o přepravu k zahraniční 
cestě dle důvodové zprávy 

 
 



Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 

 

Bod programu: 34. 
Prevence kriminality – vyhodnocení roku 2020, dotace MV ČR 2021 
Kolářová blíže okomentovala materiál a v rozpravě reagovala na dotazy a připomínky členů 
rady. Schváleno bez úprav v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
navýšení kofinancování projektu „Profesionální řešení případů Online poradny centra 
PRVOK“, dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 

 

 

Bod programu: 35. 
Dohoda o doplňkovém užívání objektu Zimního stadionu v Olomouci 
Konzultant: Hlídek – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Záleská okomentovala materiál. Konzultant v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. 
Schváleno bez úprav v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh Dohody o doplňkovém užívání objektu Zimního stadionu v Olomouci dle důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA a náměstkyni primátora                   
Mgr. Markétě Záleské podepsat Dohodu o doplňkovém užívání objektu Zimního stadionu                          
v Olomouci dle důvodové zprávy. 

T: 25. 6. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města, Záleská Markéta, Mgr., 

náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 

 

 

 

 



Bod programu: 36. 
Žádosti o výjimky ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
prostranstvích pro městské akce  

Záleská okomentovala materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
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 veřejném prostranství Horního náměstí, na akci 
Zahájení turistické sezony dne 17. 6. 2021, na veřejném prostranství Horního náměstí a 
Smetanových Sadů, na akci Svátky města Olomouce dne 19. 6. 2021, na veřejném 
prostranství Horního a Dolního náměstí, na akci Pohoda u Trojice ve dnech 9. - 10. 7. 2021, 
16. – 17. 7. 2021, 23. – 24. 7. 2021, 30. – 31. 7. 2021, 6. – 7. 8. 2021, 20. – 21. 8. 2021, 27. 
– 28. 8. 2021, na veřejném prostranství Horního a Dolního náměstí, na akci Dny evropského 
dědictví ve dnech 6. – 12. 9. 2021, na veřejném prostranství Horního a Dolního náměstí, na 
akci TGM 100. výročí ve dnech 18. – 19. 9. 2021, na veřejném prostranství Horního a 
Dolního náměstí, na akci Maďarský den dne 27. 9. 2021. 

 

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

T: 25. 6. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 

 

 

 

Bod programu: 37. 
Žádosti o výjimky ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
prostranstvích - KALI open air koncert  
Záleská okomentovala materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
usnesení dle § 66 odst. 1. písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, s odůvodněním dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele 

T: 25. 6. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 



Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41 
 

 

Bod programu: 38. 
Kontrola dotace u MPO poskytnuté v roce 2019 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Primátor okomentoval materiál. Konzultantka v rozpravě reagovala na dotazy. Schváleno 
bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování  
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42 
 

 

Bod programu: 39. 
Kontrola dotace u MPO poskytnuté v roce 2020 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Primátor uvedl bod s tím, že u předložené kontroly nebyly zjištěné žádné nedostatky. 
Schváleno bez rozpravy a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 43 
 

 

 

Bod programu: 40. 
Kontrola dotace u příspěvkové organizace Klíč - centrum sociálních služeb poskytnuté 
v roce 2020 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Primátor uvedl bod s tím, že u předložené kontroly nebyly zjištěné žádné nedostatky. 
Schváleno bez rozpravy a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 44 
 

 

 

 

 

 



Bod programu: 41. 
Kontrola dotace u společnosti Člověk v tísni, o.p.s. poskytnuté v roce 2020 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Primátor uvedl bod s tím, že u předložené kontroly nebyly zjištěné žádné nedostatky. 
Schváleno bez rozpravy a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 45 
 

 

Bod programu: 42. 
Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u HMO  
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Primátor uvedl bod a okomentoval zjištěné nedostatky. Běhalová v rozpravě reagovala na 
dotazy a připomínky členů rady. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
řediteli HMO přijetí konkrétních nápravných opatření k odstranění nedostatků zjištěných                    
při kontrole 

T: 20. 12. 2021 
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 46 
 

 

 

Bod programu: 42.1. 
Hřbitovy města Olomouce 
Primátor blíže okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce Ing. Evžena 
Horáčka s účinností od 14. 6. 2021 dle předložené důvodové zprávy 

 

2. pověřuje 
Ing. Evžena Horáčka zastupováním ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města 
Olomouce v plném rozsahu s účinností od 15. 6. 2021 do doby jmenování nového ředitele 
příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce z výběrového řízení 

 

 

 



3. ukládá 
předložit Radě města Olomouce k projednání návrh vyhlášení výběrového řízení na ředitele 
příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce včetně složení členů výběrové komise                   
a jejich náhradníků 

T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 47 
 

 

Bod programu: 43. 
Bytové záležitosti BPS  
Kolářová blíže okomentovala předložené žádosti. V rozpravě byla diskutována otázka 
přidělování bytů pro občany, kteří vlastní nemovitost. Po rozpravě, kde Kolářová reagovala 
na dotazy členů rady, bylo rozhodnuto o stažení žádosti b) z důvodu osobního vlastnictví 
bytu. Dále byla náměstkyně Kolářová pověřena revizí podmínek pro přidělování bytů BPS. 
S uvedenou úpravou byl materiál jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 1, písm. a), c) - f) a bodu 2 
důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
žádosti o výjimku z Pravidel dle bodů 3 a 4 

 

4. schvaluje 
žádosti o výměnu bytu dle bodu 5, písm. a) – d) 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 48 
 

 

Bod programu: 44. 
Pojmenování ulic - STAŽENO 
Materiál byl z projednávání stažen s tím, že bude předložen na jednání RMO 25. 6. 2021. 
 

 

Bod programu: 45. 
Změny v komisích  
Kolářová uvedla bod a okomentovala předložené změny. Radou akceptováno bez výhrad.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

 



2. odvolává 
z KMČ č. 22 Řepčín pana Přemysla Halase 

 

3. jmenuje 
členy Komise hospodářského rozvoje: 

- Ing. Štefan Kolumber, Ph.D. 

- Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP 

 

4. jmenuje 
členku KMČ č. 22 Řepčín: 

Eva Halasová 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 49 
 

 

Bod programu: 46. 
Stanovení termínu a návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Olomouce  
Primátor uvedl bod. V materiálu byl upraven předkladatel bodu č. 2 – Družstvo Olomouc, 
Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – nově RMO; u bodu č. 5 bylo doplněno, že bude 
předložen na stůl. S uvedenými úpravami byl materiál jednohlasně schválen.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. stanovila 
- termín konání 17. zasedání ZMO: pondělí 28. 6. 2021 od 13:00 hodin 

- místo konání 17. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 

 

3. souhlasí 
s návrhem programu 17. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 50 
 

 

Bod programu: 47. 
Organizační záležitosti 
Tajemník okomentoval a zdůvodnil navrhované změny u odboru agendy řidičů a motorových 
vozidel. Radou akceptováno bez výhrad. 
Usnesení: 
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. 7. 2021 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 51 
 

 

Bod programu: 48. 
Dohoda o umístění zařízení  
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem, zastoupeným 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 52 
 

 

Bod programu: 49. 
Různé – informace členů rady 
- členům rady byla předložena informace ohledně zákona č. 221/2021 ze dne 25. 5. 2021, o 
podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon), kde dle vyjádření majetkoprávního 
odboru není v současné době s žádným zahrádkářským spolkem uzavřena pachtovní nebo 
nájemní smlouva. Primátor požádal o svolání schůzky k uvedené problematice za účasti 
vedoucí odboru právního a majetkoprávního. 
 
- Ing. arch. Pospíšil prezentoval záměr rekonstrukce objektu na Tř. Svobody 31. 
 
- pan Michal Pekárek – předseda a jednatel BK Olomoucko, zapsaného spolku, představil 
koncept spolupráce SMOl a klubu při získání licence a dalším rozvoji činnosti klubu 
v nejvyšší basketbalové soutěži Kooperativa NBL. Prezident SK UP Olomouc z.s. a 
současně předseda oddílu basketbalu  Mgr. Petr Reich následně seznámil členy rady 
s Memorandem o spolupráci v oblasti sportu dětí, mládeže, amatérského a vrcholového 
sportu – mužského basketbalu. Po rozpravě, kde zástupci basketbalového klubu a SK UP 
Olomouc reagovali na dotazy, byla náměstkyně Záleská pověřena jednáním s představiteli 
obou sportovních organizací. Materiál o možné podpoře BK Olomoucko v nejvyšší 
basketbalové soutěži bude předložen na jednání RMO. 
 

 

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 16:45 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 17. 6. 2021 . 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r. JUDr. Martin Major, MBA v.r. 
primátor města Olomouce                 1. Náměstek primátora 


