
 

USNESENÍ 
 

z 105. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 1. 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 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 10. 1. 2022 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

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

 

2 Veřejná zakázka č. 22001 - PPO II. B etapa - související 
investice - úvaziště lodí a přístupové schodiště - zahájení, 
komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
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c) k rozhodnutí o námitkách, 

 

d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 

I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1) 

  

2. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 20. 12. 
2021 o neprodloužení nájemní smlouvy 

dle důvodové zprávy bod 3) 

  

3. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 4) 
 

3. bere na vědomí 
přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce bytu č. 1, Černá cesta 15, Olomouc, na XXXXX  

do 20. 12. 2021 a XXXXX do 31. 1. 2022 

dle důvodové zprávy bod 2) 

 

4. nesouhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy s XXXXX na byt č. 1, Černá cesta 15, Olomouc, od 1. 2. 2022 

dle důvodové zprávy bod 2) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Zavedení systému hospodaření s energií dle ISO 50001 – 
řešitelský tým 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
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předloženou důvodovou zprávu 

2. souhlasí 
s návrhem kompetencí a odpovědností řešitelského týmu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. jmenuje 
řešitelský tým dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 4. 
 

 

5 Reporting městských akciových společností, kde je statutární 
město Olomouc jediným akcionářem – listopad 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 5. 
 

 

6 Knihovna města Olomouce - nepřijetí nabídky automobilu 
Citroën Berlingo a udělení souhlasu s prodejem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. nepřijímá 
nabídku příspěvkové organizace Knihovny města Olomouce týkající se automobilu Citroën 
Berlingo 1.6l 16V, rok výroby 2008, SPZ 3M7 2081, stav tachometru 195 500 km 

 

3. uděluje 
souhlas příspěvkové organizaci Knihovně města Olomouce, odprodat automobil Citroën 
Berlingo 1.6.l 16V, rok výroby 2008, SPZ 3M8 2081, stav tachometru 195 500 km dle 
ocenění vozidla v nabízené výkupní ceně 70 000 Kč vč. DPH (příloha č. 2) 

 

4. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace) 

T: 24. 1. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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7 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

9 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Kaštanová 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Krapkova 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Libušina 

 

5. nesouhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Wellnerova 

 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Kosmonautů 
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7. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici tř. Svobody 

 

8. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Sokolská 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

10 Velké opravy komunikací 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výběr velkých oprav určených k realizaci v roce 2022 dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

11 Dodatek č. 4 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a 
odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 4 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol a 
mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc dle přílohy důvodové 
zprávy s účinností od 1. 1. 2022 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele/ředitelky škol 

T: 24. 1. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

12 Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporučuje zastupitelstvu města 
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce 
přísedící Okresního soudu v Olomouci paní Ing. Radku Severovou pro funkční období 2022 
– 2026. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 

13 Vyhlášení dotačního programu oddělení zahraničních vztahů 
na rok 2022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení dotačního programu oddělení zahraničních vztahů na rok 2022 dle důvodové 
zprávy 

 

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

T: 24. 1. 2022 
O: vedoucí oddělení zahraničních vztahů 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

14 Bytové záležitosti BPS 
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) - b) důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

15 Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. bere na vědomí 
ukončení členství v KMČ dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

16 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 20. zasedání 
ZMO konaného 10. 12. 2022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 10, část 3 usnesení ZMO ze dne 10. 12. 2021 - BK Olomoucko Sport, s. r. o. - 
individuální dotace: 
- ZMO ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvu  o 
poskytnutí individuální dotace dle důvodové zprávy (T: ihned) 
T: 24. 1. 2022 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

2. ukládá 
k bodu 14, část 3 usnesení ZMO ze dne 10. 12. 2021 - Dodatek č. 2 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34:  
- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení ředitelku školy (prosinec 2021) 
T: 24. 1. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

3. ukládá 
k bodu 16, část 3 usnesení ZMO ze dne 10. 12. 2021 - Pojmenování ulic: 

- ZMO ukládá informovat příslušné instituce o nových názvech ulic (T: ihned) 

T: 24. 1. 2022 
O: vedoucí oddělení KMČ a DP 
 

4. ukládá 
k bodu 21, část 3 usnesení ZMO ze dne 10. 12. 2021 - Cyklodoprava - dodatky smluv  
partnerství: 

- ZMO ukládá Mgr. M. Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat dodatky smluv o 
partnerství dle příloh č. 1 a č. 2 důvodové zprávy (T: 7. 3. 2022) 

T: 21. 2. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 

17 Organizační záležitosti - "Spisový a skartační řád statutárního 
města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
"Spisový a skartační řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 15. 1. 2022 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18. 
 

 

18 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu- Anketu spokojenosti občanů 2021 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 19. 
 

 
 
 

 

 

 

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

Mgr. Matouš Pelikán v. r. 
náměstek primátora 

  

 


