
 

 

ZÁPIS 
 

z 37. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 1. 2020 
 
- 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 Pelikán (přítomen do 12:00 hod.), Bačák, Major, 
Záleská, Kolářová 

neuvolnění členové rady města 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

Šnevajs, Tichý, Feranec,  
 
Konečný, Holpuch 
 
Večeř 
Plachá  

tiskové oddělení 
zapisovatelky 

Folta 
Sedláková, Vychodilová 

  

 
čas zahájení: 9:30 hodin zasedací místnost rady, Hynaisova 10 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1         1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a 

ročním plněním) 
2 2 Majetkoprávní záležitosti  
3 3 Dopravní řídící ústředna Olomouc - závěrečné vyúčtování projektu 
4 4 Změna výzvy č. 57 (Technologie II) nositele ITI Olomoucké aglomerace 
5 5 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2019 
6 6 Změna č. 9 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
7 7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
8 7.1 Rozvoj Výstaviště Flora, žaloba o smluvní pokutu - přerušení soudního řízení  
9 8 Chomoutov – autobusová točna a zastávka 
10       9 Veřejná zakázka č. 20007 - Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok - 

zahájení, komise 
11       9.1 Veřejná zakázka č. 20006 - Nákup 2 elektrovozidel pro Městskou policii 

Olomouc - zahájení, komise 
12       9.2 Veřejná zakázka č. 19184 - Peškova č. 487/2, k.ú. Povel, obec Olomouc - 

zateplení objektu a výměna výplní okenních otvorů - zrušení 
13       9.3 Veřejná zakázka č. 20011 - Peškova č. 487/2, k.ú. Povel, obec Olomouc - 

zateplení objektu a výměna výplní okenních otvorů II. - zahájení, komise 
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14 10 Bytové záležitosti 
15 11 Rozpočtové změny roku 2020 
16       12 Rozpočtové změny roku 2020 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 

2019 
17 13 Karty typu D 
18 14 Označení vlastníka 
19 15 Povolení výjimky - pěší zóna 
20 16 Zvláštní užívání komunikací 
21 17 Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD 
22 18 Velké opravy komunikací 2020 
23 19 Dotace v oblasti kultury 2020 
24 20 Ceny města Olomouce 
25 21 Koncepce veřejných prostranství - zadání  
26 22 Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu 
27       23 Aktualizace odpisových plánů roku 2019 u příspěvkových organizací (mimo 

školská zařízení) 
28       24 Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových organizací (mimo školská 

zařízení)  
29       25 DZ k vyhodnocení účinnosti OZV č. 4/2016 a jejího dodržování z pohledu 

městské policie  
30       26 Petice za dodržování OZV č. 4/2016 na veřejném prostranství před prodejnou 

potravin v Olomouci, Frajtovo náměstí č. 156/3 
31 27 Program prevence kriminality na rok 2020 
- 28 Provozní záležitosti Lesy města Olomouce (staženo) 
32 29 Žádost o užití znaku města Olomouce 
- 30 Odkup 2 ks informačních panelů – DARUMA Plzeň (staženo) 
-  31 Výjimka z alkoholu pro městské akce – 1. pololetí 2020 (staženo) 
33 32 Změny v KMČ 
34 33 Různé 
 
 
 

o O o 
 
37. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Miroslav Žbánek. Předložený návrh programu 
byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
 

 

Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a 
ročním plněním) 
Primátor provedl materiálem po stranách. 
část A) – bez diskuse a bez úprav. 
část B)  
- k bodu 3) týkající se Odpadového centra Olomouc – primátor uvedl nutnost zabývat se 
touto problematikou, dne 10.2.2020 před schůzí RMO radní navštíví pracoviště třídící linky 
ve Chválkovicích. 
- k bodu 8 týkající se petice „Nesouhlas s výstavbou polyfunkčního objektu v k.ú. Černovír 
požádal radní Feranec, aby v případě, že podáváme námitky za obec, byla o tom RMO 
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informována. Vedoucí majetkoprávního odboru přislíbila uvedené informace členům RMO 
zaslat.  
část C) – bez diskuse a bez úprav. 
část D) – bez diskuse a bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 

- k termínu plnění 27. 1. 2020 dle části A) důvodové zprávy 

- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 

- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 

- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A), B), C), D) důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu 36 usnesení RMO ze dne 19. 4. 2016 týkající se Koncepce rodinné politiky 
SMOl na roky 2016 - 2018 dle části D) 

- část 3 bodu 34 usnesení RMO ze dne 24. 1. 2017 týkající se Analýzy a hodnocení rizik 
statutárního města Olomouce za rok 2016 dle části D) 

- část 3 bodu 18 usnesení RMO ze dne 10.9.2013 týkající se následné péče o zeleň - 
přidělení finančních prostředků dle části D) 

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

 
Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti  
Konzultanti: Křížková, Kličková, Studeník, Hrbáčková – majetkoprávní odbor 
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech. 
Diskuse proběhla u bodů 1.2, 2.1, 2.9, 3.6, 3.8, 3.15, 5.2, 5.3, 5.5 a 5.6. 
V rámci bodu 5.2 a 5.3 týkajících se Dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření kupní smlouvy mezi 
SMOl a společností Technologický park, a. s. byl u obou bodů v důvodové zprávě i návrhu 
usnesení doplněn text úkolu pro majetkoprávní odbor: „OMAJ vstoupí do jednání se 
společností Technologický park, a. s., o rozsahu předávaných infrastrukturních staveb.“ Dále 
byl upraven termín pro uzavření kupní smlouvy – nově: do 31.12.2025. 
Dále Rada města uložila v rámci zápisu z RMO úkol: OMAJ, ODÚR, OSTR a OMZOH 
zpracovat pravidla pro převod infrastrukturních staveb do vlastnictví SMOl. (T: 12/2020). 
V rámci bodu 5.5 došlo k úpravě důvodové zprávy doplněním textu: Náležitosti dodatku č. 3: 
Termín pro uzavření kupní smlouvy: do 31.1.2021. Předložený návrh usnesení byl nahrazen 
textem: RMO schvaluje uzavření dodatku č. 3 k budoucí darovací smlouvě mezi SMOl a 
společností Zolova real s.r.o. spočívající ve změně termínu pro uzavření darovací smlouvy 
do 31.1.2021 dle upravené důvodové zprávy.  
V rámci bodu 5.6 došlo k doplnění důvodové zprávy o text: Náležitosti dodatku č. 1: Termín 
pro uzavření kupní smlouvy: do 31.1.2021. Předložený návrh usnesení byl nahrazen textem: 
„RMO schvaluje uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě uzavřené mezi SMOl a 
Mgr. Pavlou Axmanovou spočívající ve změně termínu pro uzavření darovací smlouvy do 
31.1.2021 dle upravené důvodové zprávy.“  
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti XXXXX o schválení dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví k jednotce a 
změny prohlášení vlastníka domu č. p. 649, stojící na pozemku parc. č. st. 828 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova třída 52, Olomouc o nájem části 
pozemku parc. č. 624/4 ostatní plocha o výměře 15,7 m2 a části pozemku parc. č. 624/22 
ostatní plocha o výměře 78,3 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.2. 

 

3. nevyhovuje žádosti 
společnosti SPV palladium, s. r. o. o nájem části pozemku parc. č. 624/4 ostatní plocha                   
o výměře 20 m2 a části pozemku parc. č. 624/22 ostatní plocha o výměře 33 m2, vše                        
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti SPV palladium, s. r. o. o prodej části pozemku parc. č. 624/4 ostatní 
plocha o výměře 20 m2 a části pozemku parc. č. 624/22 ostatní plocha o výměře 33 m2, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

5. schvaluje 
doplnění náležitostí nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 424/1 ostatní plocha                       
o výměře 31 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavírané s panem XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3. 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 186 m2                          
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

7. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 186 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

8. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 187 m2                                
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

9. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 446/1 zahrada o výměře 891 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

10. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 447/23 zahrada o výměře 506 m2 a parc. č. 447/24 
zahrada o výměře 312 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.3. 
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11. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002402/2016/Kol ze dne 15. 9. 2016 
ve znění dodatků č. 1 až č. 3 uzavřenou se společností Školagro s.r.o., jejímž předmětem je 
pacht pozemků v k. ú. Černovír, k. ú. Hejčín, k. ú. Klášterní Hradisko, k. ú. Lazce,                                  
k. ú. Neředín, k. ú. Řepčín, vše obec Olomouc, v k. ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice 
a v k. ú. Štarnov, obec Štarnov. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k doplnění 
pozemků, které je pachtýř oprávněn propachtovat jinému (dát do podpachtu), o pozemky 
parc. č. 849/2, parc. č. 849/20, parc. č. 849/28, parc. č. 849/30, parc. č. 905/68, vše orná 
půda, parc. č. 1183/11 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 31/25, parc. č. 31/49, parc. 
č. 42/13, vše orná půda v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc a k úpravě sazeb 
pachtovného u těchto pozemků, k opravě sazby pachtovného u části pozemku parc.                        
č. 930/20 orná půda o výměře 44786 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, k vyjmutí pozemku 
parc. č. 95/2 orná půda v k. ú. Lazce, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy 
bod č. 2.4. 

 

12. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 812/99 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

13. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků pro dům Topolová 590/19, Slavonín o výpůjčku pozemku parc.                      
č. 812/99 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5. 

 

14. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 812/100 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

15. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků pro dům Topolová 583/17, Slavonín o výpůjčku pozemku parc.                      
č. 812/100 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 

 

16. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 23 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

17. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 238 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 453 m2                    
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

18. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 6. 2013, bod programu 2, bod č. 3.6. důvodové zprávy, ve věci 
schválení pronájmu pozemku parc. č. st. 238 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 453 m2                         
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

19. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 25.8.2003, ve znění dodatků, 
uzavřenou se SPOLU Olomouc, z.ú., k prostorám o výměře 123,42 m2 ve 4. NP budovy č.p. 
27 (obč. vyb.), na ulici Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. 
plocha a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, kde změnou dojde 
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ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

20. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 21.12.2005, ve znění dodatků, 
uzavřenou se SPOLU Olomouc, z.ú., k prostorám o výměře 68,79 m2 ve 4. NP budovy č.p. 
27 (obč. vyb.), na ulici Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. 
plocha a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, kde změnou dojde 
ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

21. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 18.8.2003, ve znění dodatku, 
uzavřenou se SPOLU Olomouc, z.ú., k prostorám o výměře 16,10 m2 ve 2. NP budovy č.p. 
27 (obč. vyb.), na ulici Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. 
plocha a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, kde změnou dojde 
ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

22. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 29.4.2002, ve znění dodatku, 
uzavřenou se SPOLU Olomouc, z.ú., k prostorám o výměře 41,71 m2 ve 2. NP budovy č.p. 
27 (obč. vyb.), na ulici Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. 
plocha a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, kde změnou dojde 
ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR/NS/21/2012/Plh ze dne 12. 7. 2012,                    
ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 312/14 ostatní plocha                      
o výměře 21 137 m2, parc. č. 312/16 ostatní plocha o výměře 1 803 m2 a parc. č. 210/1 
ostatní plocha o výměře 23 647 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
XXXXXstatutárnímu městu Olomouc, spočívající ve zvýšení nájemného z 15,- Kč/m2/rok                   
na 35,- Kč/m2/rok a ve sjednání inflační doložky dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

24. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 219/1 vodní plocha o výměře 76 m2 v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc a parc. č. 1473/1 vodní plocha o výměře 340 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu Povodí 
Moravy, s.p. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

25. trvá 
na usnesení RMO ze dne 11. 11. 2019, bod programu č. 2, bod č. 3.4. důvodové zprávy                   
ve věci nevyhovění žádosti paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 835/2 ostatní plocha 
o výměře 15 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

26. nevyhovuje žádosti 
společnosti MONTPRO ELEKTRO s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 1420/4 ostatní 
plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

27. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. st. 1575/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m2                                   
v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti VENDINGNET s.r.o. dle důvodové zprávy bod                   
č. 3.5. 
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28. schvaluje 
dohodu o zrušení výpovědi nájmu ze dne 29. 10. 2019 dle nájemní smlouvy č. OMAJ-
PR/NAJ/001254/2014/Plh ze dne 13. 6. 2014 uzavřené s panem XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 2 000 m2                            
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

30. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 310 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

31. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. st. 734 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 a část pozemku 
parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 370 m2, oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní 
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

32. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 302 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

33. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 235 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

34. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002346/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016,                       
ve znění dodatků č. 1 až č. 2 uzavřenou se společností AGRA Chválkovice, spol. s r.o., 
jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. Droždín, k. ú. Hodolany, k. ú. Chválkovice,                          
k. ú. Pavlovičky a k. ú. Černovír, vše obec Olomouc, spočívající ve vyjmutí části pozemku 
parc. č. 539/22 orná půda (dle GP parc. č. 539/55 ostatní plocha) o výměře 37 m2 a části 
pozemku parc. č. 782/10 orná půda (dle GP parc. č. 782/34 ostatní plocha) o výměře 31 m2, 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

35. uděluje 
souhlas panu XXXXX s podnájmem části budovy bez čp/če, jiná stavba, na části pozemku 
parc. č. st. 1400/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 780 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

36. souhlasí 
s využitím prostoru o celkové výměře 29,65 m2 v 1. NP budovy č. p. 19, obč. vyb, ul. 
Nedbalova č. o. 8, která je součástí pozemku parc. č. 166 zastavěná plocha a nádvoří                             
v k. ú. Topolany, obec Olomouc, pro potřeby SMOl, oddělení komisí městských částí                         
a detašovaných pracovišť dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

37. schvaluje 
nájem prostoru – garážového stání č. 7 o výměře 19,20 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt. 
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha                  
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
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38. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem prostoru – garážového stání č. 7 o výměře 19,20 m2 v 1. PP budovy                 
č. p. 373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

39. schvaluje 
nájem prostoru - garážového stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt. 
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

40. nevyhovuje 
žádostem paní XXXXX a paní XXXXX o nájem prostoru - garážového stání č. 2 o výměře 
27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc                          
dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

41. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o snížení nájemného za pronájem garážového stání č. 9 o výměře 26,90 m2 v 1. PP 
budovy č. p. 373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 

 

42. schvaluje 
nájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 284,30 m2 v 1. NP a 1. PP budovy                     
č. p. 424, bydlení, Horní náměstí č. o. 23, která je součástí pozemku parc. č. st. 375/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti LIPAS s.r.o., 
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 

 

43. nevyhovuje 
žádostem XXXXX, XXXXX a XXXXX o nájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 
284,30 m2 v 1. NP a 1. PP budovy č. p. 424, bydlení, Horní náměstí č. o. 23, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 

 

44. schvaluje 
výpověď z nájmu prostor o výměře 35,20 m2 ve 2. NP budovy č.p. 27 (obč. vyb.), na ulici 
Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. plocha a nádvoří,                    
v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, vzniklého na základě nájemní smlouvy 
ze dne 25.9.2009, nájemci Nadační fond OKNO, nadační fond dle důvodové zprávy bod                   
č. 3.16. 

 

45. schvaluje 
výpověď z nájmu prostor o výměře 13,25 m2 ve 2. NP budovy č.p. 27 (obč. vyb.), na ulici 
Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. plocha a nádvoří,                   
v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, vzniklého na základě nájemní smlouvy 
ze dne 25.9.2009, nájemci Nadační fond OKNO, nadační fond dle důvodové zprávy bod                   
č. 3.16. 

 

46. schvaluje 
výpověď z nájmu prostor o výměře 64,43 m2 ve 3. NP budovy č.p. 27 (obč. vyb.), na ulici 
Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. plocha a nádvoří,                  
v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, vzniklého na základě nájemní smlouvy 
ze dne 28.6.2010, nájemci Sbor Církve adventistů sedmého dne Olomouc dle důvodové 
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zprávy bod č. 3.17. 

 

47. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o uznání vlastnického práva k části pozemku parc. č. 624/12 ostatní 
plocha (dle GP parc č. 624/47 ostatní plocha o výměře 26 m2) v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

48. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č.  394/20 ostatní 
plocha o výměře 201 m2 a pozemek parc. č. 394/21 ostatní plocha o výměře 101 m2, vše                 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem a 
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
bod č. 4.2. 

 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-PR/BDS/001981/2015/Val ze dne                  
12. 11. 2015, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem, 
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a společností JTH Holding a.s. jako 
budoucím investorem, jejímž předmětem je darování části pozemku parc. č. 614/27 ostatní 
plocha o výměře 73 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, spočívající v prodloužení termínu 
pro uzavření řádné darovací smlouvy, a to z 31. 1. 2021 na 31. 1. 2022 dle důvodové zprávy 
bod č. 4.3. 

 

50. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX a pana XXXXX o směnu části pozemku parc. č. 200/78 orná půda                     
o výměře 126 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 200/72 orná půda o výměře 386 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc v jejich spoluvlastnictví dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

51. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádostem společností Green Trade s.r.o., Orange Book s.r.o., REPIWERN a.s. “v likvidaci”, 
FINE REALITY, a.s., STING , s.r.o. a manželům XXXXX o prodej pozemku parc. č. 930/20 
orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

52. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 119 m2                          
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

53. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 485/2 ostatní plocha o výměře                    
119 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

54. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře        
304 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

55. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 154/3 zahrada a parc. č. st. 97 zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zemědělská stavba, vše v k. ú. Loučka 
u Bílka, obec Loučka dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
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56. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti MORELLO s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 576/2 ostatní plocha                
o výměře 3 695 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 

 

57. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou stavby veřejného osvětlení na pozemcích 
parc. č. 1116/1, parc. č. 1117/1, parc. č. 1229/20, parc. č. 1229/22 a parc. č. 1229/23, vše 
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s Olomouckým krajem dle důvodové zprávy 
bod č. 5.1. 

 

58. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 10. 2019 bod programu 2 bod 4. 9. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/7/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Technologický park a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

59. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/7/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Technologický park a.s. 
spočívající ve změně termínu pro uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 2025 a sjednání 
smluvní pokuty, dle upravené důvodové zprávy  bod č. 5.2. 

 

60. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 10. 2019 bod programu 2 bod 4. 10. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/8/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Technologický park a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

61. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/8/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Technologický park a.s. 
spočívající ve změně termínu pro uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 2025 a sjednání 
smluvní pokuty, dle upravené důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

62. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN 300 na pozemcích 
parc. č. 849/9 orná půda, parc. č. 849/304 a parc. č. 849/307, vše ostatní plocha v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc, se společností  Holandská čtvrť IV., s.r.o., za kupní cenu ve výši 
1.210,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

63. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 k budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/000830/2016/Hrb mezi 
statutárním městem Olomouc a společností Zolova real s.r.o. spočívající ve změně termínu 
pro uzavření darovací smlouvy do 31. 1. 2021 dle upravené důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

64. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM/INO/002504/2018/Hrb mezi 
statutárním městem Olomouc a Mgr. Pavlou Axmanovou spočívající ve změně termínu                  
pro uzavření darovací smlouvy do 31. 1. 2021 dle upravené důvodové zprávy bod č. 5. 6. 
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65. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, veřejného osvětlení, vodovodu DN 100 a 
kanalizace DN 300 na pozemcích parc. č. 246/1 ostatní plocha a parc. č. 67/1 zahrada, vše        
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, se společností  DELTA servis, s.r.o., za kupní cenu ve výši 
968,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

66. bere na vědomí 
fúzi společností LEMO Internet a.s., IČ 032 43 702 a RegioNET Morava, a. s., IČ 294 58 480 
s nástupnickou společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 649 49 681 a současně bere 
na vědomí, že dosud neuzavřené smlouvy se zaniklou společností LEMO Internet a.s.,                   
IČ 032 43 702 budou již uzavřeny s nástupnickou společností T-Mobile Czech Republic a.s., 
IČ 649 49 681 dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

67. bere na vědomí 
změnu názvu a sídla společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 040 84 063 na CETIN a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 040 84 063, a současně bere                          
na vědomí, že dosud neuzavřené smlouvy se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 040 84 063 budou 
již uzavřeny se společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 
Praha 9, IČO: 040 84 063 dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

68. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 377/5 trvalý travní porost 
a parc. č. 377/6 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. st. 1487 zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., 
garáž v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

69. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 311/1 a parc. č. 311/2, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s.                  
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

70. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na pozemcích 
parc. č. 311/1 a parc. č. 311/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod                   
č. 6.4. 

 

71. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 500/7, parc. č. 1177 a parc.                     
č. 1231/1, vše ostatní plocha, parc. č. 506/3 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 800/2 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 496/2, parc. č. 496/3, parc. č. 496/13, parc.                            
č. 496/16 a parc. č. 496/17, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

72. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na pozemcích 
parc. č. 500/7, parc. č. 1177 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha, parc. č. 506/3 zahrada, 
vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 800/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 496/2, parc.                  
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č. 496/3, parc. č. 496/13, parc. č. 496/16 a parc. č. 496/17, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, 
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 6.5. 

 

73. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 7. 2019, bod programu č. 2, bod č. 6.5. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                 
na pozemcích parc. č. 451/35 ostatní plocha a parc. č. 443/3 orná půda, oba v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti GRID energy s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

74. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku 
parc. č. 443/3 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti GRID energy 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

75. revokuje 
usnesení RMO ze dne 4. 9. 2018, bod programu č. 3, bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 1458/4 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc                           
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

76. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                      
na pozemku parc. č. 1458/4 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

77. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN                      
na pozemku parc. č. 168/29 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

78. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                      
na pozemku parc. č. 650 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

79. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                        
na pozemcích parc. č. 861/1 a parc. č. 1127/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

80. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 861/1 a parc. č. 1127/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

81. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                         
na pozemku parc. č. 755/1 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
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82. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 755/1 ostatní plocha                                    
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.                            
dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

83. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                      
na pozemku parc. č. 1147 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

84. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1147 ostatní plocha                                     
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.12. 

 

85. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                        
na pozemku parc. č. 1214 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

86. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1214 ostatní plocha v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod                    
č. 6.13. 

 

87. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN                      
na pozemku parc. č. 203/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

88. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 203/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod                     
č. 6.14. 

 

89. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                        
na pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

90. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha                                   
v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.15. 
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91. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019, bod programu č. 3, bod č. 6.27. důvodové zprávy ve věci 
schválení věcného břemene uložení a provozování optické, metalické a podzemní kabelové 
NN přípojky na pozemcích parc. č. 392/6 a parc. č. 392/23, vše ostatní plocha                                 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

92. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019, bod programu č. 3, bod č. 6.27. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení                           
a provozování optické, metalické a podzemní kabelové NN přípojky na pozemcích parc.                    
č. 392/6 a parc. č. 392/23, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

93. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení                        
na pozemcích parc. č. 392/6 a parc. č. 392/23, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

94. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 392/6 a parc. č. 392/23,                         
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

95. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 580/1, parc. č. 1063, parc. č. 590/2 a parc. č. 1062/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.17. 

 

96. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 580/1, parc. č. 1063, parc. č. 590/2 a 
parc. č. 1062/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 

 

97. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení                       
na pozemcích parc. č. 841/10, parc. č. 841/29, parc. č. 1086/27, parc. č. 1086/32, parc.                
č. 1086/50 a 1086/54, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 

 

98. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 841/10, parc. č. 841/29, parc.                   
č. 1086/27, parc. č. 1086/32, parc. č. 1086/50 a 1086/54, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 

 

99. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 629/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, 
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s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 

 

100. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 604/2, parc. č. 637/4, parc. č. 651/3, parc. č. 907/2, parc. č. 1078 a parc. č. 1079,                         
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 435, parc. č. 496/2 a parc. č. 496/3, vše ostatní 
plocha v k. ú. Povel a parc. č. 1177 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc                      
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 

 

101. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 604/2, parc. č. 637/4, parc. č. 651/3, parc.                
č. 907/2, parc. č. 1078 a parc. č. 1079, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 435, 
parc. č. 496/2 a parc. č. 496/3, vše ostatní plocha v k. ú. Povel a parc. č. 1177 ostatní plocha 
v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.20. 

 

102. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 540/46, parc. č. 540/55 a parc. č. 545/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín a parc.                          
č. 480/6, parc. č. 485/1, parc. č. 485/2, parc. č. 490/1, parc. č. 520/1, parc. č. 607/1, parc.                 
č. 621/1 a parc. č. 1135, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 

 

103. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 540/46, parc. č. 540/55 a parc. č. 545/2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Neředín a parc. č. 480/6, parc. č. 485/1, parc. č. 485/2, parc. č. 490/1, 
parc. č. 520/1, parc. č. 607/1, parc. č. 621/1 a parc. č. 1135, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod     
č. 6.21. 

 

104. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 827/1 ostatní plocha, parc. č. 827/2 ostatní plocha, parc. č. 827/3 ostatní plocha, parc.                   
č. 830 ostatní plocha, parc. č. 831/1 orná půda, parc. č. 831/5 zahrada, parc. č. 835/1 ostatní 
plocha, parc. č. 835/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22. 

 

105. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 827/1 ostatní plocha, parc. č. 827/2 ostatní 
plocha, parc. č. 827/3 ostatní plocha, parc. č. 830 ostatní plocha, parc. č. 831/1 orná půda, 
parc. č. 831/5 zahrada, parc. č. 835/1 ostatní plocha, parc. č. 835/2 ostatní plocha, vše                        
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.22. 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 zdržel se, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
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Bod programu: 3. 
Dopravní řídící ústředna Olomouc - závěrečné vyúčtování projektu 
Konzultanti: Martinec, Mikulášek – odbor dotačních projektů 
Pelikán uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností dle bodu 5 důvodové zprávy 

T: 10. 2. 2020 
O: vedoucí odboru dotačních projektů, vedoucí odboru dopravy a územního 

rozvoje, vedoucí odboru investic, vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
zrušit zvláštní účet č.7419082/0800 

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Změna výzvy č. 57 (Technologie II) nositele ITI Olomoucké aglomerace 
Konzultanti: Martinec, Mikulášek – odbor dotačních projektů 
Pelikán uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 57 Technologie II (dle přílohy                          
č. 1 důvodové zprávy) 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 5. 
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2019 
Konzultanti: Martinec, Mikulášek – odbor dotačních projektů 
Pelikán krátce uvedl bod. Konzultanti reagovali na dotazy členů rady. Materiál byl projednán 
bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Zprávu o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2019 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 1 nepřítomen, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
Bod programu: 6. 
Změna č. 9 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Konzultanti: Martinec, Mikulášek – odbor dotačních projektů 
Pelikán krátce uvedl bod. Projednáno bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložení Žádosti o změnu pro změnu č. 9 Strategie ITI Olomoucké aglomerace dle 
důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora, Mgr. Matouše Pelikána, podpisem Žádosti o změnu pro změnu č. 9 
Strategie ITI Olomoucké aglomerace 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 1 nepřítomen hlasování, 2 
omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu:7. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Major okomentoval materiál. Projednáno bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení, provozování, údržbě, opravách a úpravách 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce (jako obtížený) parc. č. 1072 a parc. č. 613/3, oba ostatní plocha, v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc v rozsahu dle situace za jednorázovou úplatu 100,- Kč + DPH na dobu 
neurčitou ve prospěch společnosti CETIN a.s. (jako oprávněný) dle důvodové zprávy bod 
1.1, 

 

3. schvaluje 
zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě, opravách a úpravách 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce (jako obtížený) parc. č. 1072 a parc. č. 613/3, oba ostatní plocha, v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc v rozsahu dle situace za jednorázovou úplatu 100,- Kč + DPH na dobu 
neurčitou ve prospěch společnosti CETIN a.s. (jako oprávněný) dle důvodové zprávy bod 
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1.1, 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města 
Olomouce na částech pozemků parc. č. 254/4 ostatní plocha a parc. č. 254/2 ostatní plocha, 
vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo 
hospodaření s majetkem státu Povodí Moravy, s.p., která spočívá v povinnosti povinného 
strpět umístění a provozování stavby veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 254/4 
ostatní plocha a parc. č. 254/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc v rozsahu             
dle geometrického plánu a v povinnosti umožnit oprávněnému vstup a vjezd techniky                     
na předmětné pozemky za účelem provádění údržby, kontroly, oprav či odstraňování stavby 
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 65 336,87 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 
1.2. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 7.1. 
Rozvoj Výstaviště Flora, žaloba o smluvní pokutu - přerušení soudního řízení  
Konzultant: Drešr – odbor investic 
Major uvedl bod, konstatoval, že rada města byla seznámena s kauzou v rámci projednání 
na místě samém před dnešní schůzí RMO.  
Rada města pověřila jednáním se společností GEMO za statutární město náměstka 
primátora Majora a člena rady Ferance s tím, že na schůzi RMO 24.2.2020 bude předložen 
věcný návrh mimosoudní dohody s uvedením dalšího postupu.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
podání návrhu na přerušení soudního řízení ve věci vymáhání smluvní pokuty ve výši 
1.230.000,- Kč po společnosti GEMO a.s. prostřednictvím advokátní kanceláře Ritter & 
Šťastný, dle důvodové zprávy. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 8. 
Chomoutov – autobusová točna a zastávka 
Konzultant: Drešr – odbor investic 
Materiál byl projednán bez rozpravy a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností 
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CETIN a.s. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 9. 
Veřejná zakázka č. 20007 - Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok - zahájení, 
komise 
Konzultant: Drešr – odbor investic 
Materiál byl projednán bez úprav a bez rozpravy. 
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, 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 9.1. 
Veřejná zakázka č. 20006 - Nákup 2 elektrovozidel pro Městskou policii Olomouc - 
zahájení, komise 
Konzultant: Drešr – odbor investic 
Drešr reagoval na dotazy radních, projednáno bez úprav. 
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, 
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3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

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

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 1 nepřítomen hlasování, 2 
omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 9.2. 
Veřejná zakázka č. 19184 - Peškova č. 487/2, k.ú. Povel, obec Olomouc - zateplení 
objektu a výměna výplní okenních otvorů - zrušení 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Materiál byl projednán současně s bodem 9.3 – Pelikán okomentoval problematiku. 
Konzultanti reagovali na dotazy členů rady. Byl přizván ředitel SNO, a.s. Zelenka, který se 
vyjádřil k podmínkám zakázky. 
Projednáno bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. ruší 
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 9.3. 
Veřejná zakázka č. 20011 - Peškova č. 487/2, k.ú. Povel, obec Olomouc - zateplení 
objektu a výměna výplní okenních otvorů II. - zahájení, komise 
viz 9.2 
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, 

 



 21 

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

 

4. pověřuje 
Matouše Pelikána, Mgr. 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

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

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 10. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Zelenka – ředitel SNO, a.s. 
Zelenka okomentoval materiál. Projednáno bez úprav.  
Usnesení: 
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, Purkyňova 3, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 
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XXXXX, Na Trati 82, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 9, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, U hradeb 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc 

  

b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory, bezbariérový byt: 

XXXXX, XXXXX, Peškova 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

Charita Olomouc, U letiště 4, Olomouc 
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XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

  

d) do 30.9.2020, do 31.12.2020, do 14.1.2021, 31.1.2021 a 31.1.2022 s nájemci: 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022 

  

e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Synkova 13, Olomouc 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Školní 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 
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XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc - na 3 měsíce 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc – byt pro seniory - na 3 měsíce 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu: 11. 
Rozpočtové změny roku 2020 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor 
Bačák okomentoval důvodovou zprávu. 
Tajemník upozornil na dosud nedořešené záležitosti u některých mzdových položek v rámci 
rozpočtu na letošní rok. Materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 - část A, B 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy - část A a B 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2020 
dle důvodové zprávy - část A a B 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 12. 
Rozpočtové změny roku 2020 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2019 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor 
Bačák okomentoval materiál. Po rozpravě byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2019 a 
rozpočtových změn roku 2020 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl                    
za rok 2019 

 

2. schvaluje 
finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2019 a rozpočtové změny roku 2020 
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2019 dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným finančním vypořádáním 
hospodaření SMOl za rok 2019 a se schválenými rozpočtovými změnami roku 2020 
vyplývajícími z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2019 dle důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 13. 
Karty typu D 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODÚR 
Major okomentoval předloženou žádost. Schváleno bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 14. 
Označení vlastníka 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODÚR 
Jednotlivé žádosti byly projednány dle návrhů předkladatele, s výjimkou karty pro HMOl, 
která byla schválena jako nepřenosná. Takto byla důvodová zpráva upravena. 
Záleská požádala o projednání dočasných parkovacích karet pro filmaře na určité dny 
natáčení. Bylo konstatováno, že žádost může být podána odborem cestovního ruchu, kultury 
a sportu. 
Primátor navrhoval zvážit do budoucna úpravu parkovací politiky města týkající se označení 
vlastníka. K této problematice byla vedena rozprava. Černý přislíbil, že návrh na úpravu 
pravidel pro označení vlastníka, která budou jednoznačná pro určité skupiny, předloží 
v termínu do 07/2020.  
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 18 
 
 
 



 26 

Bod programu: 15. 
Povolení výjimky - pěší zóna 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODÚR 
Předložené žádosti byly schváleny dle návrhu předkladatele. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 1 nepřítomen hlasování, 2 
omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
Bod programu: 16. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODÚR 
Předložené žádosti byly po rozpravě schváleny dle návrhu předkladatele. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kmochova dle bodu 1. důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Štítného dle bodu 2. důvodové zprávy 

 

4. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Zeyerova dle bodu 3. důvodové zprávy 

 

5. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Rokycanova dle bodu 4. důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 17. 
Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD 
Konzultanti: Černý, Dokoupilová – ODÚR 
Dokoupilová reagovala na dotazy členů RMO. Rozprava se týkala slev na dětské kočárky, 
doprovod dětí do 3 let a seniorů. Bylo navrženo spolupracovat při jednání o této problematice 
s Olomouckých krajem.  
 
 



 27 

Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD na území statutárního města 
Olomouce s účinností od 1. 4. 2020 dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat dopravce DPMO, a.s. a KIDSOK, p.o. 

T: 10. 2. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 18. 
Velké opravy komunikací 2020 
Konzultant: Černý – ODÚR 
Major uvedl bod. Černý konstatoval, že navržené opravy byly schváleny v rámci rozpočtu na 
r. 2020 na zasedání ZMO. Všechny navržené akce jsou připravené jak po stránce 
majetkoprávní, tak i projektové. Dále reagoval na dotazy členů rady. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
přeloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výběr velkých oprav určených k realizaci v roce 2020 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zajistit v roce 2020 realizaci RMO schválených velkých oprav 

T: listopad 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 19. 
Dotace v oblasti kultury 2020 
Konzultant: Schubert – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Záleská uvedla bod. Informovala, že u kulturních dotací byla ponechána rezerva ve výši 
1,180 mil. Kč.  
RMO v rámci rozpravy projednala jednotlivé oblasti dotací, u některých žádostí byly 
navržené částky radou města upraveny, úpravy byly promítnuty do přílohy důvodové zprávy. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně upravené přílohy 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 do 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2020 
dle přílohy důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle přílohy důvodové zprávy 

T: 2. 3. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 20. 
Ceny města Olomouce 
Konzultant: Schubert – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Záleská uvedla bod. Konstatovala, že budou navrhovány určité úpravy statutu, týkající se 
počtu oceňovaných. 
Schubert uvedl, že jakékoliv změny statutu schvaluje rada města. Konstatoval, že dosud je 
evidováno 10 nominací, což je méně jako obvykle, proto se ještě pokusí o popularizaci např. 
v rámci Olomouckých listů atd. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
nové členy pracovní skupiny pro udílení Ceny města dle bodu I. důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
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Bod programu: 21. 
Koncepce veřejných prostranství - zadání  
Konzultanti: Křenková, Růžičková – odbor strategie a řízení 
Primátor okomentoval materiál s tím, že reflektuje Programové prohlášení RMO. Schváleno 
bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zadání pro tvorbu strategie Koncepce veřejných prostranství dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
pokračovat v přípravě strategie 

T: 15. 6. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 22. 
Protipovodňová opatření IV.etapa - informace o postupu 
Konzultanti: Drešr, Kociánová – odbor investic; Křížková – odbor majetkoprávní; Křenková, 
Žaláková – odbor strategie a řízení; Krejčí – koordinátor PPO 
Primátor uvedl bod a otevřel k předloženému materiálu diskusi. Členové rady poukazovali  
na nedodržení lhůt při plnění plánu postupu PPO IV. etapy. Konzultanti v rozpravě reagovali 
na připomínky radních a objasnili důvody, které vedly k posunu termínů. Materiál byl 
schválen v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
harmonogram dle bodu č.2 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
aktualizovaný seznam zájemců o zahrádky v kolonii Andělská dle Přílohy č. 1 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
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Bod programu: 23. 
Aktualizace odpisových plánů roku 2019 u příspěvkových organizací (mimo školská 
zařízení) 
Primátor uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez 
diskuse a beze změn. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2019 u příspěvkových organizací dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

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

T: 10. 2. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 24. 
Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových organizací (mimo školská 
zařízení)  
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu platových předpisů u ředitelů příspěvkových organizací dle Nařízení vlády č. 
300/2019 

 

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

T: 10. 2. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
 
 
 
 



 31 

Bod programu: 25. 
DZ k vyhodnocení účinnosti   OZV č. 4/2016 a jejího dodržování z pohledu městské 
policie  
Konzultant: Skalický – ředitel MPO 
Primátor uvedl bod. Skalický okomentoval materiál a seznámil členy rady s analýzou 
přestupků v městské části Svatý Kopeček. Na závěr konstatoval, že zde nebylo shledáno 
výrazné porušení OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných 
prostranstvích SMOl. 
Materiál byl schválen bez úprav. 
V rámci bodu byla diskutována otázka kamionové dopravy na území města (resp. nočního 
parkování); k dané problematice se vyjádřil Skalický a uvedl, že po zintenzivnění kontrol ze 
strany MP došlo k výraznému snížení přestupků. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
průběžně pokračovat v důsledném řešení zjištěných protiprávních jednání spočívajících v 
porušení OZV č. 4/2016 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 26. 
Petice za dodržování OZV č. 4/2016 na veřejném prostranství před prodejnou potravin 
v Olomouci, Frajtovo náměstí č. 156/3 
Konzultant: Skalický – ředitel MPO 
Primátor okomentoval materiál. Skalický seznámil členy rady s návrhem odpovědi petentům 
a popsal realizovaná opatření v dané lokalitě. Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odeslat odpověď petentům dle předložené přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 27. 
Program prevence kriminality na rok 2020 
Konzultanti: Majer, Fritscherová – odbor sociálních věcí 
Kolářová okomentovala materiál. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy členů rady. U 
přílohy – Rozpočet projektů zařazených do návrhu Programu prevence kriminality doporučila 
předkladatelka akceptovat výši finančního příspěvku dle návrhu odborné komise. Radou 
schváleno bez výhrad. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2020, dle příloh č. 1, 2 a 3 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit na nejbližším zasedání ZMO ke schválení návrh Programu prevence kriminality 
města Olomouce na rok 2020 

T: zasedání ZMO 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

4. ukládá 
podat žádost o poskytnutí dotace na Program prevence kriminality města Olomouce na rok 
2020 

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

5. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl včetně rozpočtových změn u žádostí do 50 000 Kč, dle 
přílohy č. 4 důvodové zprávy 

 

6. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací dle přílohy č. 4 důvodové zprávy a v souladu s Vnitřním 
předpisem o poskytování dotací z rozpočtu SMOl 

T: 6. 4. 2020 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

7. souhlasí 
s poskytnutím dotací z rozpočtu SMOl včetně rozpočtových změn u žádostí nad 50 000 Kč, 
dle přílohy č. 5 důvodové zprávy 

 

8. ukládá 
předložit na nejbližším zasedání ZMO ke schválení návrhy na poskytnutí dotací z rozpočtu 
SMOl u projektů - žádostí nad 50 000 Kč, dle přílohy č. 5 důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 28  
Provozní záležitosti Lesy města Olomouce (staženo) 
Konzultant: Janásek – ředitel LMO, a.s. 
Major okomentoval materiál. Po diskusi bylo dohodnuto, že materiál bude zkonzultován 
s odborem strategie a řízení a bude předložen na další jednání RMO. Na návrh 
předkladatele pak došlo ke stažení materiálu. 
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Bod programu: 29. 
Žádost o užití znaku města Olomouce 
Konzultant: Plachá – odbor kancelář primátora 
Primátor uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s užitím znaku města Olomouce dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 30  
Odkup 2 ks informačních panelů – DARUMA Plzeň (staženo) 
Materiál byl před projednáváním stažen z programu RMO. 
 
Bod programu: 31  
Výjimka z alkoholu pro městské akce – 1. pololetí 2020 (staženo) 
Materiál byl před projednáváním stažen z programu RMO. 
 
 
Bod programu: 32. 
Změny v KMČ 
Kolářová okomentovala změnu v KMČ 23 Slavonín. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
rezignaci pana Jiřího Langa na funkci člena KMČ č. 23 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 33. 
Různé 
Konzultant: Majer, Pečinka – odbor sociálních věcí 
Kolářová uvedla bod. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy členů rady; na závěr citovali 
stanovisko odboru sociálních věcí k dané problematice. Radní akceptovali návrh odboru 
s tím, že se danou oblastí budou dále zabývat a situaci zde monitorovat. V materiálu bylo 
doplněno usnesení s úkolem pro náměstkyni Kolářovou, a to seznámit se zněním důvodové 
zprávy KMČ střed. Takto upravený materiál byl jednohlasně schválen. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
seznámit se zněním důvodové zprávy KMČ Olomouc - střed 

T: 24. 2. 2020 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 

 
 
Jednání rady bylo ukončeno primátorem v 15:10 hodin. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA     Mgr. Matouš Pelikán v. r. 
primátor města Olomouce     náměstek primátora 
 
 
JUDr. Martin Major, MBA v z. 
1. náměstek primátora  


