
 

USNESENÍ 
 

z 1. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 10. 2022 
 
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 Organizační záležitosti - Dodatek č. 24 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 24 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 25. 10. 2022 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Organizační záležitosti - "Podpisový řád statutárního města 
Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Podpisový řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 25. 10. 2022 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 1.1. 
 

 

3 Pojištění odpovědnosti členů Zastupitelstva města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením dohod o srážkách z odměny 

 

3. ukládá 
tajemníkovi Magistrátu města Olomouce zajistit úhradu pojistného ze strany členů 
Zastupitelstva města Olomouce 

T: leden 2023 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 2. 
 

 

4 Návrh termínů konání RMO a ZMO v roce 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO v roce 2022 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 3. 
 

 

5 Investiční komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
aktualizované složení Investiční komise dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Mgr. Viktoru Tichákovi, Ph.D. oslovit předsedy zastupitelských klubů s 
žádostí o nominaci do Investiční komise 

T: 31. 10. 2022 
O: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
 

4. ukládá 
náměstkovi primátora Mgr. M. Tichému svolat jednání investiční komise v rámci přípravy 
rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2023 

T: 22. 11. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 

Bod programu: 4. 
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6 Rozpočtové změny roku 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2022 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2022 
dle důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

7 Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - záměr vložit do základního 
kapitálu společnosti objekty v katastrálním území Olomouc - 
město 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
záměr vložit do základního kapitálu společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. budovu 
č.p.1202, víceúčel, Wolkerova 21, část obce Olomouc, na pozemku parc. č. St. 1890 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jednotku vymezenou dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotku č.37/2, jiný nebytový prostor, 
vymezenou v pozemku parc. č. St. 1487/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova č.p.37, část obce Olomouc, Wolkerova 17, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na společných částech 
nemovité věci 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 
 

 

 

 

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

Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


