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ZÁPIS 
 

ze 109. schůze Rady města Olomouce, konané dne 7. 3. 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 
 

 
Feranec, Tichý, Giacintov  
 
Holpuch 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Doleželová 
Vychodilová 

  

 
čas zahájení: 8:00 hodin velký zasedací sál, budova Hynaisova 10 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Deklarace podpory statutárního města Olomouce obyvatelstvu Ukrajiny 
2 2. Rozpočtové změny roku 2022 
3 3. Veřejná zakázka č. 22045 – Nákup zdravotnického materiálu pro humanitární  
  pomoc Ukrajině – přímé zadání 
4 3.1. Veřejná zakázka č. 22046 – Nákup termovizí pro humanitární pomoc Ukrajině 

 – přímé zadání 
5 3.2. Veřejná zakázka č. 22048 – Nákup binakulátorů pro humanitární pomoc  
  Ukrajině – přímé zadání 
6 4. Humanitární pomoc Ukrajině 
7 5. Přijetí darů humanitární pomoci pro město Černivci 
8 6. Poskytnutí výtěžku z koncertu organizaci Post Bellum 
9 7. Smlouva s Olomouckým krajem – Olympiáda dětí a mládeže 
10 8.  Lesní cesta Huzovská II. etapa – 1. část 
11 9. Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – převody bytů –  
  rozhodování o dalším postupu – doplnění 
12 10. Organizační záležitosti  
13 11. Bytové záležitosti 
- 12. Různé 
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109. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh 
programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro. 
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
 

Bod programu: 1. 
Deklarace podpory statutárního města Olomouce obyvatelstvu Ukrajiny 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Primátor citoval Deklaraci podpory statutárního města Olomouce obyvatelstvu Ukrajiny. 
Schváleno v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
Deklaraci podpory statutárního města Olomouce obyvatelstvu Ukrajiny 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
vyjádření podpory "Deklarace podpory statutárního města Olomouce obyvatelstvu Ukrajiny" 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Rozpočtové změny roku 2022 
Bačák uvedl bod a odůvodnil navrhované rozpočtové změny. Radou akceptováno bez 
výhrad. 
Usnesení: 
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., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
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Bod programu: 3. 
Veřejná zakázka č. 22045 – Nákup zdravotnického materiálu pro humanitární pomoc 
Ukrajině – přímé zadání 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Primátor uvedl bod. Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli, 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora 

k podpisu smlouvy (objednávky), případně dodatků ke smlouvě (objednávce) s vybraným 
dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 3.1. 
Veřejná zakázka č. 22046- Nákup termovizí pro humanitární pomoc Ukrajině – přímé 
zadání 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Primátor uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli, 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora 

k podpisu smlouvy (objednávky), případně dodatků ke smlouvě (objednávce) s vybraným 
dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Bod programu: 3.2. 
Veřejná zakázka č. 22048 – Nákup binakulátorů pro humanitární pomoc Ukrajině – 
přímé zadání 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Primátor blíže okomentoval materiál a odůvodnil formu přímého zadání. Konzultant upozornil 
na drobnou administrativní chybu v důvodové zprávě, kde jsou ceny chybně uvedeny včetně 
DPH, přičemž mají být uvedeny bez DPH. Požádal o úpravu materiálu tak, aby částky byly 
vyčísleny správně. Radou schváleno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli, 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora 

k podpisu smlouvy (objednávky), případně dodatků ke smlouvě (objednávce) s vybraným 
dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 4. 
Humanitární pomoc Ukrajině 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Primátor uvedl bod, k materiálu nebyla vedena rozprava; schváleno v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí věcného daru a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 

 

3. schvaluje 
zařazení finančních prostředků do nekrytých požadavků a jejich okamžité vykrytí z rezervy              
k dispozici RMO/ZMO 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
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Bod programu: 5. 
Přijetí darů humanitární pomoci pro město Černivci 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Primátor okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. Schváleno bez 
úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy se společností SPEA Olomouc, s.r.o. na zdravotnický materiál                 
v celkové hodnotě 30.404,23 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy. 

 

3. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy se společností ARDON SAFETY s.r.o. na zateplené ponožky, 
taktické brýle, rukavice v celkové hodnotě 121.652,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy. 

 

4. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy se společností První hanácká BOW, spol. s r. o. na 
elektrocentrály v celkové hodnotě 45.796,08,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy. 

 

5. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy se společností Edwards, s.r.o. na zdravotnický materiál, 2 ks 
elektrocentrál a další materiál v celkové hodnotě 53.811,62 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy 

 

6. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora, podpisem darovací smlouvy dle přílohy               
č. 1 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 6. 
Poskytnutí výtěžku z koncertu organizaci Post Bellum 
Záleská okomentovala materiál s tím, že výsledná částka, která byla vybrána, činí 625 100,- 
Kč. Primátor poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě koncertu. Schváleno 
bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí příspěvku z koncertu organizaci Post Bellum 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
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Bod programu: 7. 
Smlouva s Olomouckým krajem – Olympiáda dětí a mládeže 
Záleská okomentovala materiál a požádala ve Smlouvě s Olomouckým krajem o prodloužení 
termínu úhrady příspěvku do 30. 4. 2022. Radou akceptováno bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a upravenou přílohu 

 

2. ukládá 
ihned podepsat smlouvu o spolupořadatelství Olympiády dětí a mládeže 

T: 28. 3. 2022 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 8. 
Lesní cesta Huzovská II. etapa 
Primátor uvedl bod a v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším postupem dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru investic neprodleně zahájit VŘ na dodavatele stavebních prací s ohledem na termíny 
dotačního titulu 

T: 28. 3. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
 
Bod programu: 9. 
Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – převody bytů – 
rozhodování o dalším postupu – doplnění 
Konzultant: Konečný – právní zástupce, AK Konečný 
Pelikán uvedl bod a blíže okomentoval možné varianty dalšího řešení problematiky ve vztahu 
k podílu družstev na bytě při převodu bytu jako celku. Po rozpravě, kde konzultant reagoval 
na dotazy a připomínky členů rady, bylo rozhodnuto dále prověřit a rozpracovat variantu č. 4 
a variantu č. 9. Uvedený závěr byl doplněn do důvodové zprávy s tím, že materiál bude dále 
postoupen ke schválení v ZMO. 
Usnesení: 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 10. 
Organizační záležitosti 
Tajemník okomentoval materiál a odůvodnil navýšení funkčního místa. Radou akceptováno 
bez výhrad.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 4. 2022 

 

3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2022 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
 
Bod programu: 11. 
Bytové záležitosti 
Pelikán uvedl bod a blíže okomentoval žádost o přidělení bytové jednotky. Radou schváleno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 

Sokolská 25, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 se společností DCI KINO Olomouc s.r.o. 

 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
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Bod programu: 12. 
Různé 
Primátor: 
- citoval žádost občana města Olomouce pana Jana Řeháka adresovanou zastupitelstvu 
města Olomouce s požadavkem na odvolání primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA. 
Členové rady vzali žádost na vědomí s tím, že bude postoupena dále na jednání ZMO do 
bodu Různé. 
 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 8:55 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 10. 3. 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  
 


