
USNESENÍ 
 

z 95. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 10. 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 SK Sigma Olomouc - vypořádání předsmluvního období 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dohodu o finančním vypořádání se spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z. s. za období                   
od 1. 7. 2018 do 31. 3. 2019 dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
vykrytí dle doporučení v upravené důvodové zprávě 

 

4. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské podepsat Dohodu o finančním vypořádání se 
spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z. s. 

T: 8. 11. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

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

Bod programu: 1. 
 

 

2 Individuální dotace - HC Olomouc s. r. o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí individuální dotace společnosti HC Olomouc s. r. o. a uzavření smlouvy                            
o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

 

 

 



3. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské předložit ZMO na jeho zasedání dle 1. 11. 2021 
ke schválení smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

4. schvaluje 
vykrytí dle doporučení v důvodové zprávě 

 

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

Bod programu: 2. 
 

 

3 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně upravené přílohy 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi předložit na zasedání ZMO obecně 
závaznou vyhlášku č. xx/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - 
převody bytů – rozhodování o dalším postupu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

Bod programu: 4. 
 

 
 
 



5 Knihovna města Olomouce - souhlas s pořízením vozidla z 
investičního fondu - revokace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod č. 23 usnesení č. 23. z 83. Schůze RMO konané dne 24. 5. 2021 týkající se pořízení 
nového vozidla  Citroën Berlingo XL LIVE PACK 1.2 z investičního fondu a změnu                            
v odpisovém plánu Knihovny města Olomouce 

 

3. souhlasí 
s pořízením jiného typu vozidla pro příspěvkovou organizaci Knihovna města Olomouce                   
v cenové relaci do 480 000 Kč včetně DPH z investičního fondu organizace a se změnou                    
v odpisovém plánu příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce 

 

4. pověřuje 
ředitelku příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce k nákupu vozidla dle důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  
 


