
 

USNESENÍ 
 

z 4. schůze Rady města Olomouce, konané dne 22. 11. 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 Kontrola usnesení RMO a ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 22. 11. 2022 dle části A) důvodové 
zprávy, 

- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 319/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 319/11 ostatní 
plocha) o výměře 10 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na části pozemku parc. č. 
2218 lesní pozemek (dle GP parc. č. 2218/2 lesní pozemek) o výměře 1 588 m2, části 
pozemku parc. č. 2274 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2274/2 ostatní plocha) o výměře 627 
m2 a na pozemku parc. č. 2219 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Grygov, obec 
Grygov, v důsledku jevů majících původ na pozemku parc. č. 2218 lesní pozemek (dle GP 
parc. č. 2218/1 lesní pozemek) a na pozemku parc. č.  2274 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
2274/1 ostatní plocha), vše v k. ú. Grygov obec Grygov, ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

3. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002531/ 2016/Plh ze dne 14. 9. 2016, 
uzavřené se společností ROMZA - Nedvězí, spol. s r.o., jejímž předmětem je pacht pozemků 
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v k. ú. Nedvězí u Olomouce, k. ú. Nemilany a k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc, spočívající 
ve vyjmutí pozemků parc. č. 689/19 o výměře 342 m2 a parc. č. 689/20 o výměře 156 m2, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 

 

4. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002358/2016 /Kol ze dne 14. 9. 2016 ve 
znění dodatků č. 1 – č. 3, uzavřené se společností Hanácká zemědělská a.s., jejímž 
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany, v k. ú. Droždín, k. ú. 
Hodolany, k. ú. Holice u Olomouce, k. ú. Chválkovice, k. ú. Týneček, k. ú. Černovír, vše obec 
Olomouc, a v k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice, spočívající ve  vyjmutí pozemků parc. č. 289/1 
o výměře 66061 m2 a parc. č. 290/1 o výměře 69668 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. 
Hlušovice, obec Hlušovice, z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 369 ostatní plocha (dle GP parc. č. 369/2 ostatní plocha) o 
výměře 6 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc společnosti ABO valve, s.r.o. za kupní cenu 
ve výši 7 986,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

6. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/001434/2017/Hrb uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem XXXXX, 
dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

7. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/001915/2018/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností DEVELOP 
Holding, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

8. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavbu veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 352/2 ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se společností eg projekt 
SMETANOVY SADY-PRVNÍ ETAPA, s.r.o., jako prodávajícím, za kupní cenu ve výši 605,- 
Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

9. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/22/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností eg projekt SMETANOVY 
SADY-PRVNÍ ETAPA, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit koupi pozemku parc. č. 389/12 ostatní plocha o výměře 12m2 v k.ú. Topolany u 
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Olomouce, obec Olomouc, ve společném jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za cenu určenou znaleckým posudkem 24 624,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 1.1. 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 93/22 (dle GP část e) o výměře 0,33 m2, 
parc. č. 93/27 (dle GP část c) o výměře 15 m2, parc. č. 94/5 (dle GP část a) o výměře 18 m2, 
parc. č. 145/1 (dle GP část b) o výměře 272 m2 a parc. č. 146/1 (dle GP část d) o výměře 18 
m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a zřízení věcného 
břemene na pozemku parc.č. 249/6 ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle situačního nákresu ve vlastnictví Olomouckého kraje jakožto budoucího 
povinného ve prospěch budoucího oprávněného statutárního města Olomouce spočívající ve 
strpění chůze a jízdy bezúplatně na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit darování pozemku parc.č. st. 1033 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 789 m2 v 
k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit budoucí darování části pozemku parc.č. 249/6 ostatní plocha o výměře cca 348 m2 v 
k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

7. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit bezúplatný převod projektových dokumentací “Most – U Rybářských stavů“ a „Dolní 
Novosadská – přečerpávací stanice“ z vlastnictví statutárního města Olomouc (převodce) na 
Povodí Moravy, s.p. (nabyvatele) spolu s právy a povinnostmi s nimi souvisejícími dle 
důvodové zprávy bod 2.1. 

 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku na části pozemku parc. č. 540/60, o 
celkové výměře 4977 m2 v k. ú. Neředín, (č. silnice II/448), obec Olomouc ve vlastnictví 
Olomouckého kraje s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace dle důvodové zprávy bod 2.2. 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dodatek k 
Rámcové smlouvě o financování projektu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
znění dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o financování projektu „Hraniční ulice - koordinovaný 
tah, SSZ“ 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 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. 
 

 

6 Přijetí peněžitého daru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA podepsat darovací smlouvu dle přílohy důvodové 
zprávy 

T: 6. 12. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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7 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. schvaluje 
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

Policie ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, Polská 57, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
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b) na 2 roky s nájemci – byty pro seniory, bezbariérové byty: 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Školní 1, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Žižkovo náměstí 3, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 8, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 
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XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – není určeno k prodeji 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – není určeno k prodeji 

XXXXX, Sladkovského 1c, Olomouc – není určeno k prodeji 

XXXXX, XXXXX, Polská 57, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Mariánská 7, Olomouc – na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d) 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

8 OZV o cenové mapě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na 
území statutárního města Olomouce pro rok 2023 dle příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
Ing. arch. Tomáši Pejpkovi, náměstkovi primátora, předložit návrh obecně závazné vyhlášky 
o Cenové mapě stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2023 
na zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 9. 12. 2022 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

9 Zástupci SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
odvolat JUDr. Martina Majora, MBA jako zástupce SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví 
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3. doporučuje zastupitelstvu města 
jmenovat Mgr. Miloslava Tichého, náměstka primátora SMOl, jako zástupce SMOl ve svazku 
obcí Vodovod Pomoraví 

 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

10 Smlouva s členem ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s uzavřením smlouvy v parametrech dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
Ing. arch. Tomáši Pejpkovi, náměstkovi primátora, předložit návrh parametrů smlouvy 
Zastupitelstvu města Olomouce k odsouhlasení 

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

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

11 Dotační programy OSTR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dotační programy v gesci odboru strategie a řízení dle příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit dotační programy na úřední desce a webových stránkách města 

T: 20. 12. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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12 Změny v dozorčí radě Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
ke dni 30. 11. 2022 člena dozorčí rady: 

• Ing. Stanislava Fleka, XXXXX 

• RNDr. Jana Holpucha, Ph.D., XXXXX 

• Ing. Moniku Hryzbilovou, XXXXX 

• Magdalénu Vanečkovou, XXXXX 

• Ing. arch. Michala Giacintova, XXXXX 

• Jitku Varhaníčkovou, XXXXX 

 

3. volí 
ke dni 1. 12. 2022 člena dozorčí rady: 

• Magdalénu Vanečkovou, XXXXX 

• Ing. Mgr. Tomáše Sýkoru, XXXXX 

• Ing. Moniku Hryzbilovou, XXXXX 

• Bc. Jana Žůrka, XXXXX 

• Ing. Davida Alta, XXXXX 

• Daniela Řezníčka, M. A., XXXXX 

• Ing. Stanislava Fleka, XXXXX 

 

4. bere na vědomí 
u Ing. Davida Alta, XXXXX, člena dozorčí rady společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. s., 
informaci o konkurenční činnosti, která spočívá v podnikání ve stejném předmětu činnosti, a 
to konkrétně: ohlašovací řemeslná živnost Zednictví (moje činnost zaměřena na montáž 
obkladů a dlažeb v interiéru, případně rekonstrukce rodinných domů se nejspíš vůbec 
nepřekrývá s činností na Výstaviště Flora Olomouc, a. s.) a vyslovuje souhlas s činností a 
výkonem funkce člena dozorčí rady ve společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. s., podle § 
451 zákona o obchodních korporacích a čl. 17, bodu 13 platných stanov společnosti. 

 

5. bere na vědomí 
u Daniela Řezníčka, M. A., XXXXX, člena dozorčí rady společnosti Výstaviště Flora 
Olomouc, a. s., informaci o konkurenční činnosti, která spočívá v podnikání ve stejném 
předmětu podnikání, a to konkrétně Ohlašovací volné živnosti, Oboru „Reklamní činnost, 
marketing, mediální zastoupení“ (moje činnost zaměřena na obchodní zastoupení 
společnosti nabízející firmám online technická řešení na zviditelnění těchto firem na internetu 
se nejspíše vůbec nepřekrývá s činností Výstaviště Flora Olomouc, a.s.), a dále ve 
skutečnosti, že jsem členem statutárního orgánu spolku Krajinohled, z. s., (jehož vzdělávací, 
osvětová, výzkumná i tvůrčí činnost se týká problematiky zádrže vody ve volné krajině, půdní 
eroze a druhové rozmanitosti krajiny a jako taková se nejspíše vůbec nepřekrývá s činností 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s.) a vyslovuje souhlas s činností 
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a výkonem funkce člena dozorčí rady ve společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. s., podle § 
451 zákona o obchodních korporacích a čl. 17, bodu 13 platných stanov společnosti. 

 

6. bere na vědomí 
u Bc. Jana Žůrka, XXXXX, člena dozorčí rady společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. s., 
informaci o konkurenční činnosti, která spočívá v podnikání ve stejném předmětu činnosti dle 
klasifikace CZ NACE, a to konkrétně Podpůrná činnost pro scénická umění (moje činnost 
zaměřena na režijní či dramaturgickou spolupráci, popř. hodnocení projektů v oblasti kultury 
se nejspíše vůbec nepřekrývá s činností Výstaviště Flora Olomouc, a.s.) a vyslovuje souhlas 
s činností a výkonem funkce člena dozorčí rady ve společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. 
s., podle § 451 zákona o obchodních korporacích a čl. 17, bodu 13 platných stanov 
společnosti. 

 

7. ukládá 
primátorovi statutárního města Olomouce vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady o odvolání a volbě členů dozorčí rady Výstaviště Flora Olomouce, 
a. s., jež je členem Koncernu statutárního města Olomouce. 

T: 6. 12. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 

Bod programu: 12. 
 

 

13 Změny v dozorčí radě Dopravní podnik města Olomouce, a. s. - 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
ke dni 30. 11. 2022 člena dozorčí rady: 

• Mgr. Josefa Kaštila, XXXXX 

• Jaromíra Lošťáka, XXXXX 

• Mgr. Milana Ferance, XXXXX 

• Ing. Otakara Štěpána Bačáka, XXXXX 

• Ladislava Stejskala, XXXXX 

• Mgr. Marka Zelenku, LL.M, XXXXX 

 

3. volí 
ke dni 1. 12. 2022 člena dozorčí rady: 

• Jaromíra Lošťáka, nXXXXX 

• Lukáše Popeláka, XXXXX 

• Ing. Oldřicha Niče, XXXXX 

• Mgr. Davida Nováka, XXXXX 
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• Ing. Luďka Janáka, XXXXX 

• Mgr. Josefa Kaštila, XXXXX 

 

4. ukládá 
primátorovi statutárního města Olomouce vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady o odvolání a volbě členů dozorčí rady Dopravního podniku města 
Olomouce, a. s., jež je členem Koncernu statutárního města Olomouce. 

T: 6. 12. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 

Bod programu: 13. 
 

 

14 Změny v dozorčí radě Technické služby města Olomouce, a. s. 
- rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
ke dni 30. 11. 2022 člena dozorčí rady: 

• Mgr. Miloslava Tichého, XXXXX 

• JUDr. Roberta Runtáka, XXXXX 

• Jaroslava Krátkého, XXXXX 

• Vladimíra Prášila, XXXXX 

• Ing. Bc. Rostislava Haince, XXXXX 

• Ing. arch. Pavla Grasseho, XXXXX 

 

3. volí 
ke dni 1. 12. 2022 člena dozorčí rady: 

• Vladimíra Prášila, XXXXX 

• Mgr. Martina Přerovského, XXXXX 

• Mgr. Miloslava Tichého, XXXXX 

• Ing. arch. Pavla Grasseho, XXXXX 

• JUDr. Roberta Runtáka, XXXXX 

• Bc. Štěpána Kellnera, XXXXX 

 

4. ukládá 
primátorovi statutárního města Olomouce vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady o odvolání a volbě členů dozorčí rady Technických služeb města 
Olomouce, a. s., jež je členem Koncernu statutárního města Olomouce. 

T: 6. 12. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 

Bod programu: 14. 
 

 

15 Změny v dozorčí radě Správa nemovitostí Olomouc, a. s. - 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
ke dni 30. 11. 2022 člena dozorčí rady: 

• Mgr. Ing. Bc. Tomáše Sýkoru, XXXXX 

• RNDr. Ladislava Šnevajse, XXXXX 

• Václava Kryla, XXXXX 

• Ivanu Plíhalovou, XXXXX 

• PhDr. Marcelu Hanákovou, XXXXX 

• Ing. Jaromíra Czmera, XXXXX 

• Věru Zukalovou, XXXXX 

 

3. volí 
ke dni 1. 12. 2022 člena dozorčí rady: 

• Václava Kryla, XXXXX 

• Ing. Zuzanu Martynkovou, XXXXX 

• Zdeňka Žáka, XXXXX 

• Petra Macka, XXXXX 

• Ivanu Plíhalovou, XXXXX 

• Mgr. Matouše Pelikána, XXXXX 

• Ing. Pavla Jelínka, PhD, XXXXX 

 

4. bere na vědomí 
u Václava Kryla, XXXXX, člena dozorčí rady společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s., 
informaci o konkurenční činnosti, která spočívá v činnosti jednatele za společnost REFI 
stavební s.r.o. (v předmětu podnikání: provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování; projektová činnost ve výstavbě; realitní zprostředkování), dále v činnosti 
jednatele za společnost Reality & Finance s.r.o. (v předmětu podnikání: realitní 
zprostředkování) a dle živnostenského oprávnění jako OSVČ pro společnost M&M reality 
holding a.s. (v předmětu podnikání: Realitní zprostředkování; nákup, prodej, správa 

a údržba nemovitostí; poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií 

a posudků;) a vyslovuje souhlas s činností a výkonem funkce člena dozorčí rady ve 
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s., podle § 451 zákona o obchodních 
korporacích a čl. 17, bodu 13 platných stanov společnosti. 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 

Bod programu: 15. 
 

 

16 Změny v dozorčí radě AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
ke dni 30. 11. 2022 člena dozorčí rady: 

• Mgr. Radima Lindnera, XXXXX 

• PhDr. Radima Kašpara, MBA, XXXXX 

• Mgr. Zdenka Černohouze, XXXXX 

• Mgr. Svatopluka Bindera, XXXXX 

• Mgr. Tomáše Dohnala, XXXXX 

 

3. volí 
ke dni 1. 12. 2022 člena dozorčí rady: 

• Mgr. Radima Lindnera, XXXXX 

• Mgr. Tomáše Dohnala, XXXXX 

• Ing. Tomáše Černockého, XXXXX 

• PharmDr. Roberta Šrejmu, XXXXX 

• Mgr. Markétu Záleskou, XXXXX 

 

4. ukládá 
primátorovi statutárního města Olomouce vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady o odvolání a volbě členů dozorčí rady AQUAPARK OLOMOUC, a. 
s., jež je členem Koncernu statutárního města Olomouce. 

T: 6. 12. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 

Bod programu: 16. 
 

 

17 Změny v dozorčí radě Lesy města Olomouce, a. s. - rozhodnutí 
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 



 14 

2. odvolává 
ke dni 30. 11. 2022 člena dozorčí rady: 

• MUDr. Iva Mareše, MBA, XXXXX 

• Ivanu Kalodovou, XXXXX 

• Mgr. Martina Přerovského, XXXXX 

• MUDr. Milana Brázdila, XXXXX 

• MUDr. Pavla Hejtmánka, XXXXX 

• Tomáše Hladíka, XXXXX 

• PhDr. Jiřího Zimu, XXXXX 

 

3. volí 
ke dni 1. 12. 2022 člena dozorčí rady: 

• Evu Kolářovou, DipMgmt, XXXXX 

• Mgr. Pavla Michalíka, XXXXX 

• MUDr. Milana Brázdila, XXXXX 

• Ing. Romana Šimka, XXXXX 

• Ing. Martina Jirotku, XXXXX 

• Tomáše Hladíka, XXXXX 

• Mgr. Dominiku Kovaříkovou, XXXXX 

 

4. bere na vědomí 
u Ing. Romana Šimka, XXXXX, člena dozorčí rady společnosti Lesy města Olomouce, a. s., 
informaci o konkurenční činnosti, která spočívá ve výkonu činnosti odborného lesního 
hospodáře pro 

• lesní majetek města Olomouce spravovaný Zoologickou zahradou Svatý Kopeček 

• obec Dolany 

• obec Bystrovany 

a vyslovuje souhlas s činností a výkonem funkce člena dozorčí rady ve společnosti Lesy 
města Olomouce, a. s., podle § 451 zákona o obchodních korporacích a čl. 17, bodu 

13 platných stanov společnosti. 

 

5. bere na vědomí 
u Mgr. Pavla Michalíka, XXXXX, člena dozorčí rady společnosti Lesy města Olomouce, a. s., 
informaci o konkurenční činnosti, která spočívá ve funkci ředitele střední školy, která 
provozuje stejné živnostenské oprávnění jako Lesy města Olomouce, a.s. (Výroba, obchod a 
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti velkoobchod a 
maloobchod, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti – oblasti školení jsou zejména strojírenství 

a informatika, proto se oblasti nepřekrývají) a vyslovuje souhlas s činností a výkonem funkce 
člena dozorčí rady ve společnosti Lesy města Olomouce, a. s., podle § 451 zákona o 
obchodních korporacích a čl. 17, bodu 13 platných stanov společnosti. 

 

6. ukládá 
primátorovi statutárního města Olomouce vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady o odvolání a volbě členů dozorčí rady Lesy města Olomouce, a. 
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s., jež je členem Koncernu statutárního města Olomouce. 

T: 6. 12. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 

Bod programu: 17. 
 

 

18 Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo 
školská zařízení) za 1. pololetí roku 2022 

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 1. pololetí 
roku 2022 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: 6. 12. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 

Bod programu: 18. 
 

 

19 Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
Mgr. Miroslavě Ferancové, náměstkyni primátora, předložit změnu Přílohy č. 1 Zřizovací 
listiny na zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 9. 12. 2022 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
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20 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací 
listiny 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi města Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, předložit Přílohu č. 1 Zřizovací listiny na 
zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 9. 12. 2022 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 20. 
 

 

21 Moravská filharmonie Olomouc, Moravské divadlo Olomouc, 
Zoologická zahrada Olomouc a Hřbitovy města Olomouce – 
prodloužení čerpání příspěvku na provoz 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženu důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
prodloužení čerpání příspěvku na provoz příspěvkových organizací Moravská filharmonie 
Olomouc, Moravské divadlo Olomouc, Zoologická zahrada Olomouc, a Hřbitovy města 
Olomouce do 31. 3. 2023 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat  

o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 6. 12. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

22 Moravské divadlo Olomouc – „Výstavba nových dílen, skladů a 
komunitního a edukačního centra“ – průběžná zpráva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
změny členů pracovní skupiny dle doplněné důvodové zprávy 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

23 Návrh na změnu regulačního plánu RP-22 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 23. 
 

 

24 Návrhy na změny regulačního plánu MPR Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 24. 
 

 

25 Návrhy na změny Územního plánu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25. 
 

 

26 Nominace nového člena Monitorovacího výboru Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a 
Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos 
Komenský (OP JAK) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. nominuje 
nového člena Monitorovacího výboru OP VVV a MV OP JAK Mgr. Miloslava Tichého 
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3. nominuje 
náhradníka člena Monitorovacího výboru OP VVV Bc. Ondřeje Lakomého 

 

4. pověřuje 
Mgr. Miloslava Tichého (člena MV OP VVV a MV OP JAK) a Bc. Ondřeje Lakomého 
(náhradníka člena MV OP VVV) k účasti na jednáních Monitorovacího výboru OP VVV 2014-
2020 a Monitorovacího výboru OP JAK 2021-2027 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

27 Vyhlášení Programu na poskytování dotací v oblasti tvorby a 
ochrany životního prostředí 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení dotačního programu v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit dotační program na úřední desce magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města 

T: 6. 12. 2022 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

28 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí finančních darů pro rezervu k rozvoji bytového fondu statutárního města Olomouce 

 

3. souhlasí 
s uzavřením Darovacích smluv na poskytnutí finančních darů dle příloh č. 1 - 2 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
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29 Vyhlášení dotačního programu odboru ochrany 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dotační program Ochrana obyvatel dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit dotační program na úřední desce a webových stránkách města 

T: 6. 12. 2022 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 30. 
 

 

30 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 

T: 6. 12. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

31 Fond pomoci olomouckým dětem - změna statutu fondu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Statut Fondu pomoci olomouckým dětem, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. jmenuje 
členy komise fondu, dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
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32 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
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) a bodu 2 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

33 Stanovení termínu a návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. stanovila 
- termín konání 2. zasedání ZMO: pátek 9. prosince 2022 od 9:00 hodin 

- místo konání 2. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 

 

3. souhlasí 
s návrhem programu 2. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 34. 
 

 

34 SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou 
hromadu společnosti 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
navrhnout odvolání stávajících zástupců SMOL v dozorčí radě SK Sigma Olomouc, a.s. a 
navrhnout nové zástupce SMOL do dozorčí rady SK Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOL (včetně náhradníka) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. 
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín 
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4. ukládá 
předložit radou doporučené návrhy na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu 
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. a zástupce obce do dozorčí rady na nejbližší jednání 
ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

35 Družstvo Olomouc, Jižní – přeměna na akciovou společnost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s přeměnou družstva Družstvo Olomouc, Jižní na akciovou společnost Městské 
bytové domy Olomouc, Jižní a.s. dle projektu změny právní formy ze dne 14. 11. 2022 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit stanovy akciové společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s., které jsou 
přílohou projektu změny právní formy ze dne 14. 11. 2022 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města 
navrhnout zástupce Statutárního města Olomouc do orgánů akciové společnosti Městské 
bytové domy Olomouc, Jižní a.s. dle projektu změny právní formy ze dne 14. 11. 2022 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s ukončením členství Správy nemovitostí Olomouc, a.s. a Družstva Olomouc, 
Jiráskova v Družstvu Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy 

 

7. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce Statutárního města Olomouc (včetně náhradníků) na členskou schůzi 
družstva Družstvo Olomouc, Jižní s pověřením dle důvodové zprávy 

 

8. ukládá 
předložit radou doporučené návrhy na nejbližší jednání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36. 
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36 Družstvo Olomouc, Jiráskova – přeměna na akciovou 
společnost 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s přeměnou družstva Družstvo Olomouc, Jiráskova na akciovou společnost 
Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s. dle projektu změny právní formy ze dne 
14. 11. 2022 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit stanovy akciové společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s., které 
jsou přílohou projektu změny právní formy ze dne 14. 11. 2022 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města 
navrhnout zástupce Statutárního města Olomouc do orgánů akciové společnosti Městské 
bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s. dle projektu změny právní formy ze dne 14. 11. 2022 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s ukončením členství Správy nemovitostí Olomouc, a.s. a Družstva Olomouc, Jižní 
v Družstvu Olomouc, Jiráskova dle důvodové zprávy 

 

7. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce Statutárního města Olomouc (včetně náhradníků) na členskou schůzi 
družstva Družstvo Olomouc, Jiráskova s pověřením dle důvodové zprávy 

 

8. ukládá 
předložit radou doporučené návrhy na nejbližší jednání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

37 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. – souhlas s ukončením 
členství v družstvu Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo 
Olomouc, Jiráskova – rozhodnutí jediného akcionáře při 
působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
o udělení souhlasu s ukončením členství Správy nemovitostí Olomouc, a.s. v družstvu 
Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova dle důvodové zprávy a příloh 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové 
zprávy 

T: 20. 12. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
představenstvo a.s. 

Bod programu: 38. 
 

 

38 Veřejná zakázka č. 22142 - Modernizace TZB centra EVVO 
Sluňákov - přímé zadání 

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 dle DZ, 

 

3. pověřuje 
Ing. Otakara Štěpána Bačáka, náměstka primátora 

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

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 
 

 

v z. Ing. Okatar Štěpán Bačák v. r.                           Ing. arch. Tomáš Pejpek v. r. 
1. náměstek primátora                                              náměstek primátora 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
primátor města Olomouce 

 

  

 


