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ZÁPIS 
 

ze 105. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 1. 2022 
- 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, Záleská, 

Kolářová 
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Tichý, Giacintov, Holpuch (přítomen od 10:40 
hodin) 
 
Feranec 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Folta 
Sedláková 

  

 
čas zahájení: 9:00 hodin velký zasedací sál, budova Hynaisova 10 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Kontrola usnesení RMO 
2 2. Veřejná zakázka č. 22001 – PPO II. B etapa – související investice – úvaziště  
  lodí a přístupové schodiště – zahájení, komise 
3 3. Bytové záležitosti 
4 4. Zavedení systému hospodaření s energií dle ISO 50001 – řešitelský tým  
5 5. Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc 
  jediným akcionářem – listopad 2021 
6 6. Knihovna města Olomouce – nepřijetí nabídky automobilu Citroën Berlingo a 
  udělení souhlasu s prodejem  
7 7. Označení vlastníka 
8 8. Povolení výjimky – pěší zóna 
9          9. Zvláštní užívání komunikací 
10 10. Velké opravy komunikací 2022 
- 11. Akční plán rozvoje školství na rok 2022 (staženo) 
11 12. Dodatek č. 4 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů  
  základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město  
  Olomouc 
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12 13. Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
13 14. Vyhlášení dotačního programu oddělení zahraničních vztahů na rok 2022 
14 15.  Bytové záležitosti BPS 
15 16. Změny v komisích 
16 17. Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 20. zasedání ZMO konaného  
  10. 12. 2021 
17 18. Organizační záležitosti – „Spisový a skartační řád statutárního města  
  Olomouce“ 
18 19. Různé 
- 20.  Různé – informace členů RMO 
 
 

o O o 
 
105. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh 
programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro. 
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
 

Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO  
Primátor provedl materiálem po stranách. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

Bod programu: 2. 
Veřejná zakázka č. 22001 – PPO II. B etapa – související investice – úvaziště lodí a 
přístupové schodiště – zahájení, komise 
Konzultantka: Neplechová – odbor investic 
Major okomentoval materiál, požádal o promítnutí vizualizace. Přizván konzultant Dostál, 
který okomentoval situační nákres schodiště a popsal úvaziště, které je tvořeno dvěma 
železobetonovými kotevními bloky. V případě požadavku provozovatelů lodí by dle Povodí 
Moravy bylo možné dodatečné umístění plovoucího mola pro zajištění nalodění 
přepravovaných osob. Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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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, 

 

c) k rozhodnutí o námitkách, 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Zelenka (SNO, a. s.) 
Pelikán uvedl bod. Konzultant reagoval na dotazy. Projednáno bez úprav. 
Nad rámec předloženého materiálu Zelenka reagoval na dotaz týkající se objektu Jalta, 
umístění klimatizace v nájemních prostorech organizace pro nevidomé a slabozraké. 
Konstatoval, že SNO bude řešit realizaci po technické stránce, ovšem finance si musí 
nájemce zajistit vlastními silami. Záležitost bude dále řešena v rámci porady vedení. 
Usnesení: 
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 
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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) 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Zavedení systému hospodaření s energií dle ISO 50001 – řešitelský tým 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Luczka – OSTR 
Primátor uvedl bod. Luczka reagoval na dotazy týkající se povinností energetických 
manažerů v jednotlivých organizacích (např. školách). Zmínil, že základem bude sledování 
spotřeby a zadávání dat o spotřebě do systému, který bude pro jednotlivé organizace 
nastaven a využíván. Samotné projekty energetických úspor povedou jednotlivé odbory 
MMOl (např. odbor školství), případně řešitelský tým, který je bude vyhodnocovat a 
navrhovat řešení. 
Materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 

 

Bod programu: 5. 
Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným 
akcionářem – listopad 2021 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Bogoč okomentoval materiál. Svozil doplnil, že u organizace LMOl se prozatím vyvíjí 
hospodářský výsledek záporně, ale je předpoklad, že po získání dotačních prostředků přejde 
do kladných čísel. Rada vzala informace na vědomí. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 6. 
Knihovna města Olomouce – nepřijetí nabídky automobilu Citroën Berlingo a udělení 
souhlasu s prodejem  
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR, Prucková – Knihovna m. Ol. 
Konečný v úvodu upozornil na nutnost upravit údaje v rámci usnesení a DZ, stav tachometru 
předmětného automobilu je 195 500 km. 
Prucková doplnila, že autobazar zaslal aktuální nabídku, která je snížena z 90 na 70 tis. Kč., 
což je třeba také v rámci materiálu upravit. Konstatovala, že snahou bude prodat automobil 
co nejvýhodněji.  
Bylo navrženo nabídnout jej např. Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje. 
Usnesení: 
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 1.6 l 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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 7. 
Označení vlastníka 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODÚR 
Major uvedl bod. Po rozpravě rada rozhodla schválit materiál dle návrhu předkladatele 
s výjimkou organizace Muzeum československých legií, které byla žádost zamítnuta.  
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 

 

Bod programu: 8. 
Povolení výjimky – pěší zóna 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODÚR 
Major uvedl bod. Žádosti byly projednány dle návrhu předkladatele, s výjimkou žadatele 
Elektroprivat Vaďura, kterému byla na rok 2022 přidělena 1 nepřenosná karta. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 9. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODÚR 
Major uvedl bod. Bylo upozorněno na chybu v důvodové zprávě, v bodě 6 byla chybně 
uvedena ulice Sokolská, správně měla být uvedena tř. Svobody. Důvodová zpráva byla 
v tomto smyslu upravena. Dále primátor informoval, že mu byla zaslána stížnost týkající se 
vyhrazeného parkování na ul. Wellnerova (bod 4). Vyhrazené parkování v tomto případě 
nebylo schváleno, návrh usnesení byl v těchto intencích upraven.  
Usnesení: 
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 
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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 

 

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

 

8. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Sokolská 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 

 

Bod programu: 10. 
Velké opravy komunikací 2022 
Konzultanti: Černý, Kmoníčková – ODÚR 
Major okomentoval materiál. Černý upozornil na nutnost projednat materiál co nejdříve, aby 
bylo možné včas zahájit výběrová řízení v souladu s navrženou tabulkou A1. Realizace 
velkých oprav dle tabulky A2 (v případě úspor) se zatím nejeví jako reálné. Materiál byl 
schválen dle návrhu předkladatele. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 

 

Bod programu: 11. 
Akční plán rozvoje školství na rok 2022 (staženo) 
Konzultant: Fantová – odbor školství 
V rozpravě bylo zmíněno, že materiál neobsahuje možnost řešení tělocvičen pro školy 
v Droždíně a na ul. Holečkova, kde by již mohla být zahájena příprava. Materiál byl stažen a 
po doplnění bude předložen současně s vyhodnocením akčního plánu za loňský rok. 
 
 

Bod programu: 12. 
Dodatek č. 4 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních 
škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc 
Konzultant: Fantová – odbor školství 
Konečný okomentoval materiál, který byl projednán bez rozpravy a bez úprav. 
 



8 

 

Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 

 

Bod programu: 13. 
Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Konzultant: Vrtalová – právní odbor 
Materiál byl schválen bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 

 

Bod programu: 14. 
Vyhlášení dotačního programu oddělení zahraničních vztahů na rok 2022 
Konečný uvedl bod. Materiál byl projednán a schválen bez rozpravy. 
Usnesení: 
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 
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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 
 
Usnesení bylo schváleno: hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 

 

Bod programu: 15. 
Bytové záležitosti BPS 
Kolářová okomentovala předložené žádosti. Schváleno bez rozpravy. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 

Bod programu: 16. 
Změny v komisích 
Kolářová uvedla bod, reagovala na dotazy. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
ukončení členství v KMČ dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 17. 
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 20. zasedání ZMO konaného 
10. 12. 2021 
Primátor uvedl bod. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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: 
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- 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 o 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 

 

Bod programu: 18. 
Organizační záležitosti – „Spisový a skartační řád statutárního města Olomouce“ 
Tajemník okomentoval materiál. Konstatoval, že byla provedena revize Spisového a 
skartačního řádu vzhledem k tomu, že k jeho aktualizaci došlo naposledy v roce 2017. 
Vzhledem k rozsahu změn bylo přistoupeno ke zpracování nového dokumentu. 
V rámci rozpravy bylo navrženo doplnění soupisu prostor, kde jsou umístěny centrální 
spisovny. Soupis bude předložen na příští schůzi rady a bude schválen jako Dodatek. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Spisový a skartační řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 15. 1. 2022 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
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Bod programu: 19. 
Různé 
Tajemník okomentoval materiál, mimo jiné zmínil, že validita odevzdaných hlasů je dle jeho 
názoru velmi dobrá. Z rozpravy vzešel úkol – informovat o uskutečněném průzkumu 
spokojenosti občanů formou tiskové zprávy (O: tiskové odd.) 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu - Anketu spokojenosti občanů 2021 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 20. 
Různé – informace členů RMO 
 
Major: 
- požádal o schválení dočasného podnájmu části nebytových prostor v prostorách 
pronajatých ODS Regionální sdružení Olomoucký kraj v budově Knihovny města Olomouce 
na náměstí Republiky 856/1 pro svou poslaneckou kancelář člena PČR, a to od 9. 10. 2021 
do konce roku 2022. RMO s žádostí souhlasila. 
 
Holpuch: 
- otevřel problematiku podfinancovatelnosti v oblasti mezd u společnosti Sluňákov, kterou se 
zabývala na svém posledním jednání správní rada společnosti. Z rozpravy vyplynulo, že 
návrh koncepčního řešení včetně personálních a mzdových záležitostí této obecně 
prospěšné společnosti bude projednán na pracovní schůzce 13. 1. v 11 hodin v pracovně 
primátora. Radě města by poté měl být předložen strategický dokument, např. akční plán 
společnosti Sluňákov, který by měl obsahovat strategii rozvoje, zaměření, investice, včetně 
investic do objektu a další záležitosti, a měl by být pravidelně aktualizován. 
 
Záleská: 
- informovala o přípravě akce Olomoucký masopust, která by se měla uskutečnit v souladu 
se všemi ochrannými opatřeními vlády, tj. bez konzumace, bez průvodu, pouze formou trhů a 
kulturních vystoupení na různých místech města. Termín je předběžně stanoven na 19. 2., 
případně o týden později.  
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 11:10 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 12. 1. 2022. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. Mgr. Matouš Pelikán v. r. 
primátor města Olomouce        náměstek primátora  


