
 

USNESENÍ 
 

z 99. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 11. 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 Olomoucký ½ Maraton 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s navrženým termínem uspořádání Olomouckého 1/2 Maratonu v roce 2022 dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných 
vodovodů a kanalizací na rok 2022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2022 
ve výši 197.800.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy 

 

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

 

3 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2022 - II. čtení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2022 dle důvodové zprávy včetně všech příloh 
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b) přijetí krátkodobého úvěru ve výši 50 mil. Kč v roce 2022 se splatností 1 rok   

    u Komerční banky, a. s. 

c) závazné ukazatele roku 2022 dle důvodové zprávy 

d) časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních dotací v roce 2022  

    dle důvodové zprávy 

e) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2022 ve smyslu závazných ukazatelů 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 3. 
 

 

4 Vyhlášení dotačních programů odboru školství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2022 dle příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit vyhlášení programů na úřední desce a na webových stránkách města Olomouce 
dle důvodové zprávy a dle příloh důvodové zprávy 

T: 22. 11. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


