
ZÁPIS 
 

ze 103. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 12. 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 
 
neuvolnění členové rady města 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Feranec, Tichý  
 
Záleská, Holpuch 
 
omluven 
omluvena 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

omluveni 
Vychodilová  

  

RNDr. Šnevajs se vzdal funkce neuvolněného člena rady města k 30. 11. 2021. 
 
čas zahájení: 8:45 hodin, přísálí velkého zasedacího sálu, budova Hynaisova 10 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Poskytnutí bezodkladné pomoci po živelní pohromě 
 

 

o O o 
 
103. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl schválen – 8 
hlasů pro, 2 omluveni. Následovalo projednávání bodu programu. 
 

o O o 
 
Bod programu: 1. 
Poskytnutí bezodkladné pomoci po živelní pohromě 
Konzultanti: Majer – odbor sociálních věcí; Langr – odbor ochrany 
Major okomentoval předložený materiál. Členové rady se dotazovali na výši finanční částky 
v darovací smlouvě. Konzultanti reagovali, že v současné chvíli není objektivně možno určit, 
jaká celková částka bude předmětem daru, jelikož nelze odhadnout, jaká částka nájemného 
bude prominuta. V případě, že by součet darované finanční částky a odpuštěného 
nájemného činil více než 20 000,- Kč, upozornili radní, že bude nutné postoupit odpuštění 



daru do ZMO. V tomto duchu byla upravená důvodová zpráva a bylo doplněno usnesení. 
S uvedenou úpravou byl materiál schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Balbínova 5, Olomouc, s XXXXX, dle důvodové 
zprávy 

 

3. schvaluje 
poskytnutí daru z rozpočtu města, dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu dle důvodové zprávy 

T: 20. 12. 2021 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

5. ukládá 
uzavřít darovací smlouvu, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

T: 20. 12. 2021 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

6. ukládá 
předložit RMO návrh na schválení daru na nejbližším zasedání ZMO v roce 2022 v případě, 
že výše prominutého nájemného přesáhne 20 000 Kč 

T: 24. 1. 2022 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 8:55 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 15. 12. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r. JUDr. Martin Major, MBA v.r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  
 
 


