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ZÁPIS 
 

z 8. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 1. 2023 
 
- 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 (nepřítomen od 9:40 do 10:00 hodin) 
 
náměstci primátora 

 
Bačák, Pejpek, Tichák, Tichý, Dobrozemská 

 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Kryl, Lošťák, Krbeček, Kolářová (nepřítomna od 
9:40 do 11:15 hodin) 
 
Ferancová 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelky 

Doleželová 
Hladíková, Sedláková 

  

 
čas zahájení: 9:00 hodin zasedací místnost RMO, budova Hynaisova 10 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1         1. Kontrola usnesení RMO 
2 2. Majetkoprávní záležitosti 
3 3. Veřejná zakázka č. 22153 – Kyselovská, oprava vozovky – zahájení, komise 
4 3.1. VZ č. 23002 – Libušina, vozovka – I. etapa – zahájení, komise 
5 3.2. VZ č. 23003 – Jeremenkova, přednádraží – oprava vozovek - zahájení, 
  komise 
6. 3.3. VZ č. 23001 – Foerstrova, Dobnerova – úprava veřejného prostranství a 
  Na Vozovce – propojení Kmochovy a Foerstrovy – zahájení, komise 
7 4. Veřejná zakázka č. 23005 – Srovnávací analýza efektivnosti nákladů 
  Multifunkční haly Olomouc – přímé zadání 
8 5. Studie energetického opatření na ČOV Olomouc – přímé zadání 
9 6. Zastupování SMOl jako účastníka územích řízení 
10 7. Pravidla ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního 
  příplatku a k hodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových 

organizací zřizovaných statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení) 
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11 8. Označení vlastníka 
12 9.  Systém hospodaření s vozovkou 
13 10. Velké opravy komunikací 2023 
- 11. Projekty SMOl pro Operační program životní prostředí 2021+ v rámci ITI 
  Olomoucké aglomerace (staženo)  
14 12. Modernizace varovného informačního systému – konečné vyhodnocení 
  projektu 
15 13. Fond pomoci olomouckým dětem – 1. výzva roku 2023 
16 14. Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
17 15. Dar humanitární pomoci pro města Černivci a Irpiň 
18 16. Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu 
19 17. Podněty zastupitelů z diskuse 2. ZMO 9. 12. 2022 
- 18. Různé – informace členů RMO 
 
 
 

o O o 
 
8. 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. 
Kontrola usnesení RMO 
Primátor provedl materiálem po jednotlivých bodech. Diskuse byla vedena k těmto bodům: 
Bod č. 1 – zde byl prodloužen termín plnění na červenec 2023 
Bod č. 5 – Tichák uvedl, že příprava návrhu prohlídkového okruhu není prioritou. Navržený 
termín prodloužení (březen 2023) ponechal s tím, že do té doby bude předložen materiál 
s návrhem dalšího postupu. 
Bod č. 6 – problematika procesního auditu by měla být dále řešena na samostatném jednání 
za účasti primátora, náměstka Bačáka, náměstka Pejpka, náměstkyně Ferancové, tajemníka 
a vybraných vedoucích odborů. Předběžný termín byl stanoven na druhou polovinu měsíce 
února. Tajemník přislíbil, že všem radním opětovně rozešle podklady procesního auditu 
k prostudování.  
Bod č. 7 – Pejpek se dotazoval, zda již byl prověřen zájem o lokalitu mimo okruh zahrádkářů. 
Byla přizvána Křížková, která uvedla, že by měla být dána řádná nabídka a vše by mělo být 
konzultováno také s odborem investic. 
Další body předloženého materiálu byly projednány bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 10. 1. 2023 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
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Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kličková, Hrbáčková – majetkoprávní odbor 
Bačák v nepřítomnosti Ferancové provedl materiálem po jednotlivých bodech. K materiálu 
nebyla vedena rozprava, byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 328/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 328/8 ostatní 
plocha) o výměře 27 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.1. 

 

2. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy ze dne 29. 2. 2012, ve znění dodatku č. 1 až 3, uzavřené se 
společností Bartoň a Partner s.r.o., jejímž předmětem je nájem budovy bez č.p./č.e., jiná st., 
na pozemcích parc. č. st. 433/6 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 435/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve změně doby 
nájmu do 31. 12. 2024 dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

3. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu DN 150 na pozemcích parc. č. 614/28 a parc. č. 
456/18, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a kanalizace DN 500 na 
pozemku parc. č. 612/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností JTH 
Holding a.s., za kupní cenu ve výši 726,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

4. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
IM/BKS/000174/2017/Hrb uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností JTH 
Holding a.s., dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

5. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/2/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností JTH Holding a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

6. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

7. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-
PS/3/2013/Hoa uzavřené se společností Htech cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

8. souhlasí 
s postoupením smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/000721/2014/Hrb ze 
společnosti ELEMENTS PARK OL a.s. na společnost City Life Olomouc s.r.o., dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 

 

9. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
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IM/BDS/000721/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností City Life 
Olomouc s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

10. souhlasí 
s postoupením smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2013/Hoa ze 
společnosti ELEMENTS PARK OL a.s. na společnost City Life Olomouc s.r.o., dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5. 

 

11. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností City Life Olomouc s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

12. souhlasí 
s postoupením smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/12/2012/Hoa ze 
společnosti ELEMENTS PARK OL a.s. na společnost City Life Olomouc s.r.o., dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6. 

 

13. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností City Life Olomouc s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

14. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 456/18 ostatní 
plocha v k. ú Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Veřejná zakázka č. 22153 – Kyselovská, oprava vozovky – zahájení, komise 
Konzultanti: Neplechová – odbor investic, Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 
 

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

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: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 3.1. 
VZ č. 23002 – Libušina, vozovka – I. etapa – zahájení, komise 
Konzultanti: Neplechová – odbor investic, Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován. 
Usnesení: 
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 
Mgr. Miroslavu Ferancovou  

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: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 3.2. 
VZ č. 23003 – Jeremenkova, přednádraží – oprava vozovek – zahájení, komise 
Konzultanti: Neplechová – odbor investic, Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

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

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslavu Ferancovou 

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: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 3.3. 
VZ č. 23001 – Foerstrova, Dobnerova – úprava veřejného prostranství a Na Vozovce – 
propojení Kmochovy a Foerstrovy – zahájení, komise 
Konzultanti: Neplechová, Drešr – odbor investic 
Drešr na žádost Pejpka stručně popsal obsah projektu.  
K materiálu nebyla dále vedena rozprava; byl schválen. 
Usnesení: 
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 
Mgr. Miloslava Tichého 

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: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
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Bod programu: 4. 
Veřejná zakázka č. 23005 – Srovnávací analýza efektivnosti nákladů Multifunkční haly 
Olomouc – přímé zadání 
Konzultanti: Bogoč – odbor strategie a řízení, Drešr – odbor investic 
Bogoč v úvodu zdůvodnil, proč je zvolena forma přímého zadání a proč byla vybrána daná 
společnost.  
V rámci diskuse bylo řešeno, zda byla zjišťována konkurenční nabídka a dále pak proč není 
u varianty c) – výstavba nové haly tzv. „na zelené louce“, uvedena lokace. Bylo 
konstatováno, že cílem je cenové srovnání a vytipování základních ekonomických parametrů 
pro území města. Dále bylo diskutováno provozní riziko v případě, kdy výstavba haly bude 
v režii města a finanční požadavky HC Olomouc. Poté bylo o materiálu hlasováno.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
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. arch. Tomáše Pejpka, náměstka primátora k podpisu smlouvy, případně dodatků ke 
smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení 

 

4. schvaluje 
provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
ekonomickému odboru v součinnosti s odborem strategie a řízení realizovat rozpočtovou 
změnu dle důvodové zprávy 

T: 24. 1. 2023 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 se zdržel, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 5. 
Studie energetického opatření na ČOV Olomouc – přímé zadání 
Konzultanti: Bogoč – odbor strategie a řízení, Drešr – odbor investic 
Bogoč konstatoval, že vyvstala možnost přezkoumat původní projektovou dokumentaci. Byla 
předložena nabídka na zpracování „Studie energetického opatření na ČOV Olomouc“, která 
bude zaměřena na optimalizaci variant technického řešení a součástí bude také porovnání 
variant z technického i ekonomického hlediska.  
Drešr poté popsal získané poznatky z návštěvy ČOV Přerov. Upozornil, že je dobré klást 
důraz na minimalizaci dopravních cest a doplnění odstředivek.  
V závěru bylo uloženo odboru investic ve spolupráci s odborem strategie a řízení prověřit 
přechod MOVO na kompostování (jak je to zařízené, kde se vše kompostuje apod.).  
Poté bylo o materiálu hlasováno.  
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou 

 

2. schvaluje 
zadání „studie energetického patření na ČOV Olomouc“ 

 

3. pověřuje 
Ing. arch. Tomáše Pejpka, náměstka primátora k podpisu smlouvy o dílo se společnosti 
Sweco Hydroprojekt a.s. 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 6. 
Zastupování SMOl jako účastníka územních řízení 
Konzultanti: Bogoč, Křenková – odbor strategie a řízení 
Křenková uvedla, že v dubnu 2021 byl schválen materiál, který obsahoval popis postupu při 
zastupování města v územních řízeních a principy vyhodnocování záměrů. Principy pro 
vyhodnocování záměrů jsou nadále aktualizovány v cca půlročním intervalu a předkládány 
radě. Upozornila na přílohu č. 2, v níž jsou uvedeny situace vybraných záměrů bytových 
domů. Zde by bylo vhodné mít stanovisko samosprávy. Bylo navrženo jednotlivé případy, 
kdy je třeba podat námitku a odvolání, dávat na vědomí na poradu primátora.  
Dále byla řešena otázka míry budování infrastruktury (co je přiměřené chtít po investorech) a 
zásady spolupráce s investory.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
principy vyhodnocování záměrů při zastupování SMOl jako účastníka územních řízení dle 
závěru důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 7. 
Pravidla ke stanovení výše přípatku za vedení, k poskytování osobního příplatku a 
k hodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 
statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení) 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
Svozil pouze krátce okomentoval obsah materiálu. 
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ruší 
Pravidla hodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 
statutárním městem Olomouc (mimo školská zřízení) účinné od 1. 6. 2022 

 

3. schvaluje 
Pravidla ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního příplatku a k 
hodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 
statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení) s účinností od 1. 1. 2023 

 

4. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 24. 1. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 8. 
Označení vlastníka 
Konzultant: Černý - ODÚR 
Žádosti uvedené v důvodové zprávě byly radou města projednány a schváleny dle 
předloženého návrhu bez úprav. 
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 11 
 
 
Bod programu: 9. 
Systém hospodaření s vozovkou 
Konzultanti: Černý, Gajdošová – ODÚR; Mališ, Merta -  PavEx Consulting 
Bačák uvedl materiál za omluvenou náměstkyni Ferancovou. 
Byla promítnuta prezentace, kterou okomentoval zástupce firmy PavEx Consulting p. Mališ. 
Konzultanti reagovali na dotazy radních. 
V závěru bylo konstatováno, že finanční prostředky vkládané městem Olomouc ročně do 
údržby vozovek jsou dostačující pouze na udržení současného stavu, ne na jeho zlepšení. 
Optimální částka by měla být ročně ve výši cca 100 mil. Kč. 
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Černý doplnil, že v současné době je snahou zlepšovat stav komunikací z hlediska jejich 
důležitosti, čili zejména komunikace II. třídy. Uvedl, že v letošním roce bude nově použita i 
technologie opravy formou položení tzv. mikrokoberců, např. na ul. Schweitzerova. 
Rada vzala důvodovou zprávu týkající se využití informací ze systému hospodaření 
s vozovkou na vědomí. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno:10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 10. 
Velké opravy komunikací 2023 
Konzultanti: Černý, Gajdošová – ODÚR; Mališ, Merta -  PavEx Consulting 
Černý okomentoval jednotlivé komunikace v důvodové zprávě, které jsou navrhovány 
k realizaci v r. 2023, viz tabulka A1. 
Konzultanti reagovali na dotazy radních např. týkající se areálu letiště. 
Černý dále doplnil, že s tiskovým oddělením bude projednán způsob komunikace 
s veřejností týkající se uzavírek tak, aby informace byly sdělovány operativně, a to i 
v návaznosti na DPMO.  
Dále byla řešena otázka oprav nebo investic v prostoru městské památkové rezervace. 
Problematiku je nutno řešit koncepčně, jednat např. s UP Olomouc atp.  
Materiál byl schválen v předložené podobě.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výběr velkých oprav určených k realizaci v roce 2023 dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 11. 
Projekty SMOl pro Operační program životní prostředí 2021+ v rámci ITI Olomoucké 
aglomerace (staženo) 
 
 
Bod programu: 12. 
Modernizace varovného informačního systému – konečné vyhodnocení projektu 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – ODP 
Tichý uvedl bod. 
Na návrh vedoucího odboru ochrany byl v bodu 4. návrhu usnesení doplněn text o slovo 
„fyzickou“ před slovem „realizací“. 
Materiál byl projednán bez rozpravy. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu včetně výpisů ze zvláštního účtu 
projektu do konce roku 2032 dle bodu 5 důvodové zprávy 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
zrušit zvláštní účet č.7614822/0800 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s fyzickou realizací projektu do 
konce roku 2032 dle bodu 5 důvodové zprávy 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

5. ukládá 
zajistit archivaci všech originálních dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou 18106 
Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce realizovanou v 
rámci projektu dle bodu 5 důvodové zprávy 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí odboru investic 
 

6. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu do konce roku 2032 
dle bodu 5 důvodové zprávy 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu: 13. 
Fond pomoci olomouckým dětem – 1. výzva roku 2023 
Konzultanti: Majer, Pečinka – odbor sociálních věcí, Fantová – odbor školství 
Tichák uvedl bod. Dobrozemská doplnila, že byl nastaven měsíční cyklus hodnocení. 
Konzultanti reagovali na dotazy radních. Byla konstatována snaha do budoucna využít 
některého ze systémů elektronického zpracování žádostí. 
Projednáno bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
vyhlášení Výzvy č.1/2023 Fondu pomoci olomouckým dětem dle důvodové zprávy a dle 
příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zajistit zveřejnění Výzvy prostřednictvím webových stránek města Olomouce, 
prostřednictvím škol a prostřednictvím organizací poskytujících mimoškolní aktivity dětem a 
žákům 

T: 24. 1. 2023 
O: vedoucí odboru školství, vedoucí odboru sociálních věcí 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 14. 
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
Konzultant: Majer – odbor sociálních věcí 
Dobrozemská okomentovala jednotlivé žádosti a navrhla jim vyhovět. 
Materiál byl přijat bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního určení – BPS dle bodu 1, písm. a) – e) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 15. 
Dar humanitární pomoci pro města Černivci a Irpiň 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Primátor okomentoval materiál. 
Langr doplnil, že se jedná o dary v hodnotě do 50 tis. Kč, čili schválení poskytnutí 
humanitární pomoci je v kompetenci rady města. 
Projednáno bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s městem Černivci na potravinovou pomoc v celkové hodnotě 11 
109,00 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy. 

 

3. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s městem Irpiň na potravinovou pomoc v celkové hodnotě 11 
109,00 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy. 
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4. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora SMOl, podpisem darovacích smluv dle důvodové 
zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 16. 
Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu 
Bačák uvedl bod. 
Pejpek konstatoval, že nesouhlasí s takto nastaveným systémem, proto se při hlasování 
zdrží. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

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. 1-3 důvodové 
zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 zdrželi se hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 17. 
Podněty zastupitelů z diskuse 2. ZMO 9. 12. 2022 
Primátor uvedl bod. 
Bačák se vyjádřil k některým tématům týkajícím se zapojení finančních prostředků Fondu 
mobility na refundaci mzdových nákladů, nebo k problematice počtu vyhrazených 
parkovacích míst v souvislosti se změnou vyhlášky o výši poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 
Tajemník konstatoval, že na podnět týkající se počtu zrušených míst na jednotlivých 
odborech již bylo paní zastupitelce odpovězeno.  
Materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. stanovila 
odpovědnosti k jednotlivým podnětům zastupitelů z 2. zasedání ZMO 9. 12. 2022 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
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Bod programu: 18. 
Různé – informace členů RMO 
Primátor: 
- informoval radu o dopisu od ředitele ZŠ Mozartova. Tichák reagoval, že problematika bude 
řešena na jednání 11. 1. 2023. 
 
Pejpek: 
- otevřel problematiku týkající se případného soudního sporu s arch. Šépkou o umístění lamp 
na Horním náměstí. Svolá jednání, kde bude projednána strategie přístupu města. 
 
Tajemník: 
- informoval o výsledcích výběrového řízení na mobilního operátora. Na příští schůzi RMO 
bude předložen samostatný materiál.  
 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 12:30 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 1. 2023 
Zápis byl podepsán dne:   
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  
 


