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ZÁPIS 
 

z 27. schůze Rady města Olomouce, konané dne 30. 9. 2019 
 
- 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 13:00 – 14:25 hod.) 
náměstci primátora Konečný, Kolářová, Pelikán, Záleská, Bačák, 

Major (do 15:40 hod.) 
neuvolnění členové rady města 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

Feranec (do 13:40 hod.), Tichý (od 9:20 hod.), 
Holpuch, Šnevajs  
Večeř 
Plachá  

tiskové oddělení 
zapisovatelky 

Konečný, Štědrá 
Sedláková, Vychodilová 

  

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

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1         1 Kontrola usnesení RMO  
2 2 Majetkoprávní záležitosti 
3 3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
4         4 Veřejná zakázka č. 19118 - Zpracování LHP (lesního hospodářského plánu) - 

uzavřená výzva 
5         4.1 Veřejná zakázka č. 19144 - Polopodzemní kontejnery Nové Sady - zahájení, 

komise 
-          4.2 Veřejná zakázka č. 19152 Odpadové centrum Olomouc – zahájení, komise 

(staženo) 
-          4.3 Veřejná zakázka č. 19154 – Zřízení provozu „noční celočervená“ SSZ 

v Olomouci, v křižovatkách Přerovská x Hamerská a Velkomoravská x 
Švýcarské nábřeží – zahájení, komise (staženo) 

6 5 Rozpočtové změny roku 2019 
7 6 Bytové záležitosti 
8 7 Odpadové centrum Olomouc Chválkovice - železniční vlečka 
9 8 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu - HZ Chválkovice 
10 9 Tramvajová trať 8. května - provoz po realizaci projektu a režim DPH 
11      10 Nařízení o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků 

na území SMOl 
- 11 Podzemní parkoviště – platby platebními terminály (staženo) 
12 12 Povolení výjimky - pěší zóna 
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13 13 Zvláštní užívání komunikací 
14        14 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací 

stavby D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2.etapa 
15 15 Úprava jízdného v zóně 71 Olomouc 
- 16 Vnitřní předpis o projektovém řízení SMOl (staženo) 
16        17 Východiska pro kontrolu plnění Programového prohlášení RMO pro volební 

období 2018-2022 
17 18 Zoologická zahrada Olomouc -  změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
18        19 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého 

majetku OSTR/INO/2279/2019/Zem 
19        20 Analýza VFO, a.s. a TSMO, a.s. alternativního řešení likvidace plevelů bez 

glyfosátů 
20 21 Odpověď na petici proti používání herbicidu s glyfosátem 
21 22 Náhradní přívod elektřiny pro skládku Grygov 
22       23 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 56 (Služby 

infrastruktury II), č. 57 (Technologie II) a změna výzvy č. 53 (Odpady III).  
23 24 Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – jmenování site managera 
24       25 Dodatky zřizovacích listin a Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do 

vlastnictví příspěvkových organizací - škol 
25       26 Základní škola Olomouc, Heyrovského - změna zástupce zřizovatele ve 

školské radě 
26 27 ZŠ a MŠ Svatoplukova - souhlas s uzavřením Smlouvy o partnerství 
27 28 Veřejná zakázka - dodávky pro OSV z dotací MPSV - přímé zadání 
28 29 Potravinová banka – poskytnutí materiálního daru městu 
29 30 Kontrola dotace u Výstaviště Flora Olomouc, a.s., poskytnuté v roce 2018 
30 31 Kontrola dotace u Náruč dětem, z.s., poskytnuté v roce 2018 
31 32 Kontrola dotace u Karla Ťulpy, poskytnuté v roce 2018 
32 33 Kontrola dotace u Hany Teššinyové, poskytnuté v roce 2018 
33 34 Užití zbývající částky z estetizace na opravy komunikací 
34 35 Změny v komisích 
35 36 Bytové záležitosti BPS 
36 37 Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2020 
37        38 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 

prostranstvích – Foot in the hood by Footshop 
38        39 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 6. zasedání ZMO konaného 

11. 9. 2019 
39        40 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců statutárního města 
Olomouce" 

-          40.1 Organizační záležitosti – Dodatek č. 6 „Organizačního řdu Magistrátu města 
Olomouce a Městské policie Olomouc“ (staženo) 

40 40.2 Organizační záležitosti - Vejdovského 2 setrvání 
 
 

o O o 
 
27. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro, 1 nepřítomen. Následovalo 
projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
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Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO 
Primátor uvedl bod a provedl materiálem po stranách.   
Blíže okomentoval bod č. 19 na str. 6 – návrh na vypuštění ze sledování týkající se PD a 
demoličních výměr u akce Kasárna Neředín. Zbývající body materiálu byly projednány bez 
diskuse.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 30. 9. 2019 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
část 2, bodu 8 usnesení RMO ze dne 20.5.2019, týkající se PD a demoličního výměru akce 
Kasárna Neředín 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Jiříčková, Studeník – majetkoprávní odbor, Trávníčková – SNO, a.s., 
Loyka – OŽP 
Pelikán úvodem informoval (mimo předložené body) o kauze pozemku parc. č. 123/2 v k. ú. 
Týneček, který je v soukromém vlastnictví a je nabízen k prodeji prostřednictvím realitní 
kanceláře. Na záležitost bylo upozorněno KMČ Týneček. Jelikož se jedná o parčík, který je 
využíván místními občany, bylo navrženo řešit možnost nabytí pozemku do majetku města. 
Majetkoprávní odbor dostal za úkol podnětem se zabývat a předložit návrh řešení radě 
města. 
Předkladatel provedl materiálem po jednotlivých bodech. 
Úpravy byly provedeny po diskusi u následujících bodů: 
bod 3.2 – staženo, město vstoupí do jednání s Povodím Moravy. 
bod 3.6 – jako konzultant přizván Loyka, který vysvětlil nutnost doby nájmu na 10 let. 
Vyhlášení rybářského revíru je vedeno v rámci správního aktu Krajského úřadu dle zákona o 
rybářství, který stanoví tuto dobu pro zřízení nového revíru jako minimální. Současně Český 
rybářský svaz deklaroval umožnění přístupu jiným subjektům, případně koupání veřejnosti, 
jelikož zřízení revíru nemá vliv na další projekty. V této souvislosti byl dán úkol odboru 
strategie a řízení: připravit rozvojovou studii využitelnosti lokality.  
bod 3.11 – důvodová zpráva byla upravena v části Podmínky udělení souhlasu – doba 
provozu atrakce ruského kola upravena: do 22 hodin. Návrh usnesení byl schválen ve 
variantě A) a bylo doplněno zdůvodnění zvolení této varianty. V této souvislosti vyvstal úkol 
pro náměstkyni Záleskou: nastavit podmínky nájmu a předložit odsouhlasený provozní řád. 
bod 3.12 – předložen návrh usnesení ve variantách. Křížková upozornila, že uvedené 
úpravy má řešit v souladu s podmínkami nájemní smlouvy nájemce. RMO rozhodla zvolit 
třetí variantu – uložit provést demontáž zastřešení společnosti SNO, a.s. a nájemci areálu 
(viz usnesení část 40.) 
bod 3.16 – byla rozdána tabulka - seznam nájemců městských nebytových prostor, kteří 
hradí nájemné, které je symbolické a neodpovídá aktuálně platným tabulkám. Po rozsáhlé 
diskusi byl bod stažen s tím, že je potřeba doplnit některé další informace o jednotlivých 
subjektech. Z diskuse vzešel úkol pro náměstkyni Kolářovou: prověřit fungování spolku 
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OKNO a úkol pro SNO: prověřit v rámci místního šetření reálné užívání některých 
nebytových prostor.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 39/2 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 115 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 353 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 105/58 zahrada (dle GP parc. č. 105/106 zahrada) o 
výměře 20 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

5. schvaluje 
záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 105/58 zahrada o výměře 191 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

6. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

7. schvaluje 
záměr darovat část pozemku parc. č. 75/68 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého 
kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

8. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/58 orná půda) o 
výměře 207 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

9. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1609 ostatní plocha o výměře 558 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

10. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 933 trvalý travní porost o výměře 151 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

11. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 500/7 orná půda o výměře 1 m2 v k. ú. Bystrovany, 
obec Bystrovany dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

12. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemků parc. č. 136/38 orná půda o výměře 218 m2 a parc. č. 136/1 
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ostatní plocha o výměře 220 m2, oba v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle smlouvy o nájmu č. 
MAJ-EM-NS/63/2012/Plh uzavřené dne 19. 12. 2012 s manželi XXXXXdle důvodové zprávy 
bod č. 2.6. 

 

13. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha o výměře 220 m2 a 
pozemek parc. č. 136/38 orná půda o výměře 218 m2, oba v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o pacht částí pozemků parc. č. 126/2 ostatní plocha o výměře 125 m2 a 
parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 25 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 

 

15. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 126/2 ostatní plocha o výměře 125 m2 a parc. č. 
12/1 ostatní plocha o výměře 25 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.7. 

 

16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 159/3 zahrada v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

17. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 159/3 zahrada o výměře 114 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

18. schvaluje 
záměr pronajmout prostor 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. 2.9. 

 

19. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – garážové stání č. 7 o výměře 19,20 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

20. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové 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. 2.11. 

 

21. schvaluje 
záměr pronajmout prostory v 1. NP o celkové výměře 320,95 m2 budovy č. p. 99, obč. vyb., 
ul. Lidická č.o. 31, (Kulturní dům Nemilany), která je součástí pozemku parc. č. 245 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.12. 

 

22. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/1/2003/Hr ze dne 1. 1. 2003 uzavřenou s panem 
XXXXX a manželi XXXXX, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 596/12 ostatní 
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plocha o výměře 519 m2 v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany v podílovém spoluvlastnictví 
pana XXXXX (ideální podíl 1/2) a ve společném jmění manželů XXXXX(ideální podíl 1/2) 
statutárnímu 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. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX a paní XXXXX o změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/1/2003/Hr ze dne 1. 
1. 2003 uzavřenou s panem XXXXX a manželi XXXXX, jejímž předmětem je nájem pozemku 
parc. č. 596/12 ostatní plocha o výměře 519 m2 v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany v 
podílovém spoluvlastnictví pana XXXXX (ideální podíl 1/2) a ve společném jmění manželů 
XXXXX(ideální podíl 1/2) statutárnímu městu Olomouc, spočívající ve zvýšení nájemného s 
účinností od 1. 9. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

24. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/002761/2017/Sul ze dne 12. 10. 
2017 uzavřenou s panem XXXXX, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 75/135 
ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve snížení 
výše nájemného z 26 163,- Kč/rok na 7 000,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

25. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/22/2010/Plh ze dne 30. 4. 2010, uzavřené s 
manžely XXXXX a paní XXXXX, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 406/1 
zahrada o výměře 653 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, spočívající v udělení souhlasu 
pronajímatele s umístěním splaškové kanalizace na předmětu nájmu a ve změně příjmení u 
nájemkyně paní XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

26. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. Maj/830/96/Jon ze dne 25. 11. 1998, ve znění dodatků č. 1 až č. 
7 uzavřené se společností Štěrkovny Olomouc a.s., jejímž předmětem je nájem pozemků 
parc. č. 1176 orná půda o výměře 385160 m2, parc. č. 1173 orná půda o výměře 363370 m2 
a parc. č. 1175/2 ostatní plocha o výměře 4190 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov, 
spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú. 
Grygov, obec Grygov z předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

27. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú. Grygov, obec 
Grygov spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc, se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
společnosti Statek Nový Dvůr s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 1176 orná půda o 
výměře 30 m2 v k. ú. Grygov, obec Grycov a žádosti o zřízení služebnosti uložení a 
provozování výtlačného potrubí na pozemku parc. č. 1176 orná půda v k. ú. Grygov, obec 
Grygov ve prospěch společnosti Statek Nový Dvůr s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizaci Olomouc a spolku Veslařský klub 
Olomouc, z.s. o výpůjčku části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 779 m2 v k. 
ú. Grygov, obec Grygov, a žádosti spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro 
Severní Moravu a Slezsko o výpůjčku, případně nájem části pozemku parc. č. 1176 orná 
půda o výměře 163 779 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
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30. nevyhovuje žádosti 
spolku Kanál vodních sportů Olomouc, z. s. o nájem, případně výpůjčku části pozemku parc. 
č. 1176 orná půda o výměře 5 581 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, žádosti manželů XXXXX 
o nájem části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 779 m2 v k. ú. Grygov, obec 
Grygov, žádosti manželů XXXXXo nájem části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 5 
300 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, a žádosti pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 
1176 orná půda o výměře 40 000 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod 
č. 3.6. 

 

31. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 
m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

32. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 422 ostatní plocha o výměře 290 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu B. Němcové 9, Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.7. 

 

33. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o pacht pozemku parc. č. 247/22 zahrada o výměře 406 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

34. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 88 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX, panu XXXXX a panu XXXXX dle důvodové zprávy 
bod č. 3.9. 

 

35. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 446/1 zahrada o výměře 891 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/56//2003/Ge ze dne 14. 4. 2003 
uzavřené sXXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

36. schvaluje 
výpověď pachtu pozemků 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 pachtovní smlouvy č. 
OMAJ-SMV/PACH/000001/2017/Kol ze dne 1. 3. 2017 uzavřené se Společenstvím vlastníků 
jednotek Před lipami 641/3, Olomouc a Společenstvím vlastníků jednotek Litovelská č.p. 
163/č.o.18 dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

37. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 9 uzavřenou se společností TRŽNICE HOPA, spol. s r.o., jejímž 
předmětem je nájem částí  pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 5 816 m2 a částí 
pozemků parc. č. 105/50 ostatní plocha o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha o 
výměře 2 669 m2 a parc. č. 125/9 ostatní plocha o výměře 347 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k upřesnění užívání částí 
pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 2 217 m2 a parc. č. 125/6 ostatní plocha o 
výměře 103 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc v zóně F, ke zpoplatnění užívání 
předmětných pozemků, k doplnění náležitostí smlouvy týkající se podmínek užívání 
pozemků v zóně F, a k doplnění náležitosti smlouvy týkající se práva nájemce vypovědět 
smlouvu  o nájmu bez výpovědní doby dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
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38. uděluje 
společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. souhlas s bezúplatným užíváním částí pozemků 
parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 2 217 m2 a parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 
103 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společností NAPASHOP s.r.o., IČO: 
05565146 v období od 15. 10. 2019 do 2. 1. 2020, za účelem umístění atrakce ruského kola 
a provozování vánočních trhů městského tržiště 2019 za podmínek dle uzavřené smlouvy o 
nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění dodatků č. 1 až č. 9, za 
podmínky zahájení provozu po odsouhlasení provozního řádu pronajímatelem a za 
podmínek dle důvodové zprávy č. 3.11. 

 

39. revokuje 
usnesení RMO ze dne 2. 9. 2019, bod programu 2, bod č. 1.1 důvodové zprávy ve věci 
udělení souhlasu společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. s bezúplatným užíváním částí 
pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 2 217 m2 a parc. č. 125/6 ostatní plocha o 
výměře 103 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panem XXXXX, IČO: 16363949 
v období od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019, za účelem umístění zábavných atrakcí za 
podmínek dle uzavřené smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve 
znění dodatků č. 1 až č. 9 a za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

40. ukládá 
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. a nájemci areálu Spolku Letní kino Olomouc, 
z.s. provést v termínu do 31. 12. 2019 demontáž zastřešení pódia dle důvodové zprávy bod 
č. 3.12. 

T: dle důvodové zprávy 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

41. schvaluje 
nájem prostoru - kanceláře č. 329 o výměře 20,10 m2 v 3. NP budovy č. p. 820, obč. vyb., ul. 
Štursova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 1003 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc spolku Rada seniorů České republiky, z.s.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.13. 

 

42. ukládá 
náměstkyni primátora Evě Kolářové, DipMgmt podepsat nájemní smlouvu dle důvodové 
zprávy bod č. 3.13. 

T: 21. 10. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

43. schvaluje 
podnájem prostor sloužících podnikání o výměře 117,61 m2 v budově č.p. 1, byt. dům, která 
je součástí pozemku parc.č.st. 464 zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Pavelčákova č.o. 21, 
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, pro společnost Los Mexicanos s.r.o., se sídlem 
Husova 491, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 06611672 dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 

 

44. schvaluje 
výpovědi Smluv o nájmu podzemního parkovacího stání ze dne 4. 10. 2007, ve znění 
Dodatků č. 1 ze dne 11. 4. 2016, uzavřených s XXXXX, jejichž předmětem jsou parkovací 
stání označená jako BOX 13A a BOX 13C, která se nacházejí v domě č.p. 1200, byt. dům, 
na pozemcích parc.č.st. 126/9 zast. plocha a nádvoří a parc.č.st. 126/15 zast. plocha a 
nádvoří, na adrese Sladkovského č.or. 1C, 1D, 1E, katastrální území Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
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45. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 85/7 ostatní plocha o výměře 500 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc do společného jmění manželů dle důvodové zprávy bod č. 
4.1. 

 

46. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 893/6 orná půda a parc. č. 893/7 orná 
půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc do společného jmění manželů dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2. 

 

47. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 835/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 835/15 ostatní plocha) o 
výměře 52 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ISH PUMPS OLOMOUC a.s. za 
kupní cenu ve výši 65 904,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

48. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 274 ostatní plocha (dle GP parc. č. 324 ostatní plocha) o 
výměře 6 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 437, 
Urxova 4, Olomouc za kupní cenu ve výši 13.200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 861/5 ostatní plocha) o 
výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti SPV palladium, s. r. o. za kupní 
cenu ve výši 17.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

50. schvaluje 
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

51. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy u budoucí kupní smlouvy na stavbu vodovodu DN 80 na pozemku 
parc. č. 116/33 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, se společností DESMOS 
REAL s.r.o. jako budoucím prodávajícím, spočívající v posunutí termínů o rok, to je na 31. 1. 
2024 a 31. 1. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

52. nevyhovuje žádosti 
společnosti DESMOS REAL s.r.o. o změnu náležitostí smlouvy u budoucí kupní smlouvy na 
stavbu vodovodu DN 80 na pozemku parc. č. 116/33 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

53. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
vodovodu DN 100 a DN 250 s obcí Dolany, dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

54. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s rekonstrukcí vodovodu DN 100 na pozemcích parc. 
č. 437/1, parc. č. 607/48, parc. č. 1062/51 a parc. č. 1062/60, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se společností Dopravní podnik města Olomouce, a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

55. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně zpevněných ploch, 
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parkovacích stání, kontejnerového stání a dešťové kanalizace, chodníků, vodovodu, 
kanalizace, veřejného osvětlení a obecního rozhlasu se společností Rezidence Chomoutov 
s. r. o., dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

56. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 100 a DN 80 a kanalizace d110 a d63 se společností Rezidence Chomoutov s. 
r. o., dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

57. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu DN 300 a DN 250 na pozemcích parc. č. 
590/2, parc. č. 590/1, parc. č. 663/2, parc. č. 737 a parc. č. 601/1, parc. č. 619/2 a parc. č. 
619/6, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,  a parc. č. 495/6 
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, se společností Marzio, s.r.o., jako dárcem, dle 
důvodové zprávy  bod č. 5.7. 

 

58. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 619/2 ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

59. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemcích parc. č. 106/2, parc. č. 
109/4, parc. č. 109/17 a parc. č. 109/18, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

60. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku 
parc. č. 565/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

61. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 565/2 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch státní organizace Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

62. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 10. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.5. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1166, parc. č. 1167 a parc. č. 705/3, vše ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 482/2 trvalý travní porost a parc. č. 495/3 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.3. 

 

63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1166, parc. č. 1167 a parc. č. 705/3, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc a parc. č. 495/3 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
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64. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 132/1 a parc. č. 114/3, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

65. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 132/1 a parc. č. 114/3, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

66. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 653/1 a parc. č. 834/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ  Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

67. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 653/1 a parc. č. 834/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ  Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

68. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 380/138 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

69. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 380/138 ostatní plocha v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.6. 

 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 755/165 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

71. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 755/165 ostatní plocha v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.7. 

 

72. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 589/7 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.8. 
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73. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 274 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

74. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 274 ostatní plocha v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

75. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 350/34, parc. č. 350/31 a parc. č. 451/29, vše ostatní plocha v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

76. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení  na pozemcích parc. č. 350/34, parc. č. 350/31 a parc. č. 
451/29, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

77. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 473/5, parc. č. 473/6 a parc. č. 473/7, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

78. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 473/5, parc. č. 473/6 a parc. č. 
473/7, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

79. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 432/28, parc. č. 454, parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č. 510/1, parc. č. 
511 a parc. č. 512, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

80. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 432/28, parc. č. 454, parc. č. 508, 
parc. č. 509, parc. č. 510/1, parc. č. 511 a parc. č. 512, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

81. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 52/3, parc. č. 185/3, parc. č. 201/1, parc. č. 605/2, parc. č. 635/3 a parc. 
č. 1080, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
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82. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 52/3, parc. č. 185/3, parc. č. 
201/1, parc. č. 605/2, parc. č. 635/3 a parc. č. 1080, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

83. revokuje 
usnesení RMO ze dne 5. 12. 2017, bod programu č. 4., bod č. 6.10. důvodové zprávy ve věci 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 432/28, parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č. 510/1 a 
parc. č. 512, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO 
Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

84. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 432/28, parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č. 510/1, parc. č. 511 a parc. č. 512, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.14. 

85. revokuje 
usnesení RMO ze dne 28. 1. 2019, bod programu č. 3., bod č. 4.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č. 116/109, parc. č. 116/56, parc. č. 
116/54, parc. č. 121/3 a parc. č. 116/52, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

86. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č. 116/56, parc. č. 116/109 a parc. č. 121/3, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO 
Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

87. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 540/55, parc. č. 541/1 a parc. č. 79/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

88. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 540/55, parc. č. 541/1 a parc. č. 79/2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.16. 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Major uvedl bod. 
Materiál byl projednán bez diskuse a bez úprav. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu s umístěním stavby, 
spočívající ve zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Olomouce spočívající                      
v povinnosti společnosti Billa Reality spol. s r.o.  strpět na části pozemku parc. č. 590/7 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc v rozsahu dle situačního nákresu umístění      
a provozování stavby chodníků a komunikace a v právu vstupu a vjezdu osob a techniky                 
na dotčený pozemek v souvislosti s jejím provozováním, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraněním a v souhlasu společnosti Billa Reality spol. s r.o. s umístěním a provedením 
stavby statutárního města Olomouce na dotčeném pozemku a v souhlasu statutárnímu 
městu Olomouc příp. smluvnímu zhotoviteli stavby se vstupem na dotčený pozemek                        
za účelem realizace stavby. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou 
úplatu, jejíž výše bude stanovena na základě znaleckého posudku, vyhotoveného soudním 
znalcem, přičemž znalecký posudek bude vyhotoven po dokončení a geodetickém zaměření 
stavby dle důvodové zprávy bod 1.1, 

 

3. doporučuje 
ZMO schválit změnu smluvních podmínek v kupní smlouvě se společností Technické služby 
města Olomouce a.s. dle důvodové zprávy bod 2.1. 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Veřejná zakázka č. 19118 - Zpracování LHP (lesního hospodářského plánu) - uzavřená 
výzva 
Konzultanti: Vačkářová, Neplechová – odbor investic, Loyka – OŽP, Janásek - LMO, a.s. 
Major uvedl bod. Loyka doplnil, že se doporučuje oslovit k podání nabídky tři prověřené 
regionální firmy, u kterých je předpoklad zajištění kvality zpracování LHP. 
Janásek vysvětlil nutnost zpracování LHP. Mimo jiné uvedl, že v případě zpracování LHP je 
možnost získání dotace v našem případě až 1,1 mil. Kč. Dále konzultanti reagovali na 
dotazy. Materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru                    
k výše uvedené veřejné zakázce, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 41 vnitřního předpisu č. 4/2019 použití uzavřené výzvy na předmětné 
zadávací řízení, 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora 

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení. 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 4.1. 
Veřejná zakázka č. 19144 - Polopodzemní kontejnery Nové Sady - zahájení, komise 
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odbor investic 
Bačák okomentoval předložený materiál. 
Projednáno bez úprav, bez diskuse. 
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 
Ing. Otakara Bačáka 

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: 11 hlasů pro. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5  
 
 
Bod programu: 4.2  
Veřejná zakázka č. 19152 Odpadové centrum Olomouc – zahájení, komise (staženo) 
Materiál nebyl předložen. 
 
 
Bod programu: 4.3  
Veřejná zakázka č. 19154 – Zřízení provozu „noční celočervená“ SSZ v Olomouci, 
v křižovatkách Přerovská x Hamerská a Velkomoravská x Švýcarské nábřeží – 
zahájení, komise (staženo) 
Předkladatel byl pověřen prověřením koordinace projektu s investiční akcí plánovanou 
v rámci rozpočtu SMOl na rok 2020 „Foersterova – koordinovaný tah“. Bod byl stažen. 
 
 
Bod programu: 5. 
Rozpočtové změny roku 2019 
Bačák provedl důvodovou zprávou, seznámil radu se stavem rezervního fondu. Záleská 
požádala o vykrytí dvou položek ze soupisu nekrytých požadavků ve výši 2x 100 tis. Kč; 
radou města akceptováno.  
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2019 
dle důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 6. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Zelenka – SNO, a.s. 
Pelikán provedl materiálem. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 31, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
1a) 

b) Černá cesta 3, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Synkova 8, Olomouc, č.b. 27, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 5) 

d) U letiště 4, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 6) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Sokolská 48, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 
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XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

  

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

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

Charita Olomouc, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Sokolská 48, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

  

d) do 31.7.2020, do 31.8.2020, do 30.9.2020, do 31.12.2020, do 14.1.2021, do 31.1.2021, do 
14.2.2022 a 18.6.2022 s nájemci: 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020 
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XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, 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,XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2020 

XXXXX,XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2020 

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, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2021 

  

e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, tř. Spojenců 14, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
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XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – byt pro seniory - na 3 měsíce 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc – byt pro seniory – na 3 měsíce 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – bezbariérový byt – na 3 měsíce 

XXXXX, Ostružnická 9/11, Olomouc – na 3 měsíce, revokuje rozhodnutí RMO ze dne 
12.8.2019 o neprodloužení nájemní smlouvy a schvaluje zpětvzetí žaloby 

dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d, e, 4) 

  

3. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, dříve Pifková, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 12.8.2019 o prodloužení 
nájemní smlouvy 

dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c) 

  

4. snížení stávající sazby nájemného na 84,- Kč/m2/měsíc u bytu č. 3, Na Trati 80, 

Olomouc, s účinností od 1.10.2019 

dle důvodové zprávy bod 7) 

 

3. nevyhovuje 
žádosti XXXXX o převedení nájemní smlouvy na byt č. 6, I.P.Pavlova 62, na XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 3a) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 7. 
Odpadové centrum Olomouc Chválkovice - železniční vlečka 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Major uvedl bod. Válková okomentovala stávající situaci a popsala možné varianty 
odstranění kolejového tělesa. Po diskusi se členové rady shodli na variantě b) – tj. schválení 
záměru prodat kolejovou vlečku na uvedených pozemcích. V tomto duchu bylo upraveno 
usnesení, které bylo následně jednohlasně schváleno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
záměr prodat kolejovou vlečku na pozemcích parc. č. 532/16 a parc. č. 532/4, vše ostatní 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy, 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
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Bod programu: 8. 
Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu - HZ Chválkovice 
Konzultanti: Válek, Drešr – odbor investic 
Major okomentoval materiál. Schváleno bez diskuse v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-6 dle části B1 důvodové zprávy, 

T: 21. 10. 2019 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

3. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 7 dle části B1 důvodové zprávy, 

T: 21. 10. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 7-9 dle části B1 důvodové zprávy, 

T: 21. 10. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zrušit k 15.10.2019 zvláštní účet č. 7402432/0800. 

T: 21. 10. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 9. 
Tramvajová trať 8. května - provoz po realizaci projektu a režim DPH 
Konzultanti: Válek, Drešr – odbor investic 
Major uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen beze změn. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
provoz po realizaci projektu a režim DPH dle důvodové zprávy. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
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Bod programu: 10. 
Nařízení o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na 
území SMOl 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje; Kopecký – odbor právní 
Major okomentoval materiál s tím, že předložené znění nařízení je odsouhlaseno 
Olomouckým krajem. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
nařízení o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území SMOl 

 

3. ukládá 
informovat správce TSMO, a.s. 

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 11  
Podzemní parkoviště – platby platebními terminály (staženo) 
Major uvedl bod. Po diskusi byl materiál na návrh předkladatele stažen s tím, že bude 
jednáno s bankou o možném bezplatném pronájmu platebního terminálu. 
  
 
Bod programu: 12. 
Povolení výjimky - pěší zóna 
Konzultanti: Klevar, Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major provedl materiálem a doporučil akceptovat stanovisko odboru dopravy a územního 
rozvoje. Členové rady se ztotožnili s návrhem odboru.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 13. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Klevar, Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major okomentoval materiál s tím, že doporučuje akceptovat stanovisko odboru dopravy a 
územního rozvoje. Schváleno dle návrhu odboru. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Ladova dle bodu 1. důvodové zprávy 

 

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

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 3. důvodové zprávy 

 

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

 

6. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Hálkova dle bodu 5. důvodové zprávy 

 

7. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Nezvalova dle bodu 6. důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 14. 
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby 
D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2.etapa 
Konzultanti: Černý, Pospíšilová – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major krátce okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby D35 
3508.2 Křelov - Slavonín 2.etapa 

 

3. ukládá 
podepsat předloženou smlouvu dle přílohy č.2 

T: 21. 10. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
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Bod programu: 15. 
Úprava jízdného v zóně 71 Olomouc 
Konzultanti: Černý, Dokoupilová – odbor dopravy a územního rozvoje.  
Major uvedl bod s tím, že k úpravě cen jízdného dochází po 9 letech. Jedná se především 
o sjednocení ceny papírové jízdenky s SMS jízdenkou. Zdůraznil, že celoroční jízdné zlevní 
o 250,- Kč a v prostředcích MHD bude možné platit platební kartou.  
V diskusi reagovali konzultanti na dotazy členů rady. Materiál byl schválen bez úprav.   
Usnesení:  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
úpravu jízdného v zóně 71 Olomouc s platností od 1. 4. 2020 dle předložené důvodové 
zprávy 

 

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

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

4. ukládá 
spolupracovat s KIDSOK, p.o. na zpracování ceníku B "vícezónový ceník se zónou                         
71 Olomouc" 

T: 9. 12. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

5. ukládá 
zpracovat a předložit RMO nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD na území 
statutárního města Olomouce s účinností od 1. 4. 2020 

T: leden 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

6. ukládá 
předložit dodatek ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc v návaznosti                              
na schválené zavedení změn jízdného v zóně 71 Olomouc 

T: únor 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

7. ukládá 
zapracovat změny ve spolupráci s KIDSOK, p.o. do Tarifu IDSOK s platností od 1. 4. 2020 

T: březen 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
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Bod programu: 16  
Vnitřní předpis o projektovém řízení SMOl (staženo) 
Konzultanti: Struna, Bogoč – odbor strategie a řízení; Válek, Drešr – odbor investic 
Tajemník okomentoval materiál. V rozpravě konzultanti reagovali na dotazy členů rady.  Po 
diskusi bylo navrženo stažení materiálu a drobné dopracování.  
 
 
Bod programu: 17. 
Východiska pro kontrolu plnění Programového prohlášení RMO pro volební období 
2018-2022 
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení 
Primátor okomentoval materiál. V rozpravě byly zodpovězeny dotazy členů rady. Materiál byl 
schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Východiska pro kontrolu plnění Programového prohlášení RMO pro volební období 2018-
2022 dle důvodové zprávy a její přílohy 

 

3. ukládá 
tajemníkovi Bc. J. Večeřovi zajistit součinnost věcně příslušných odborů Magistrátu města 
Olomouce při kontrole plnění Programového prohlášení RMO pro volební období 2018-2022 
dle přílohy důvodové zprávy 

T: duben 2020 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník, vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 18. 
Zoologická zahrada Olomouc -  změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení 
byl schválen bez diskuse a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc     
dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
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Bod programu: 19. 
Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku 
OSTR/INO/2279/2019/Zem 
Pelikán krátce okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/2279/2019/Zem 

 

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

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
 
Bod programu: 20. 
Analýza VFO, a.s. a TSMO, a.s. alternativního řešení likvidace plevelů bez glyfosátů 
Konzultanti: Fuglíčková, Svačinka – VFO, a.s.; Fryc – TSMO, a.s.; Štěpánková – odbor 
městské zeleně a odpadového hospodářství 
Bačák uvedl bod a představil možnosti alternativního odstraňování plevele. V rozpravě 
reagovali konzultanti na dotazy členů rady.  
Závěr: Je nutné nastavit regulativy používání Round Upu včetně transparentního označení 
ploch, které byly ošetřeny chemicky. Případně prokonzultovat používání herbicidů s KMČ. 
Materiál byl schválen bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
VFO, a.s. a TSMO, a.s. zpracovat návrh dalšího postupu řešení likvidace nežádoucích 
plevelů na území města Olomouce 

T: 11. 11. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
Bod programu: 21. 
Odpověď na petici proti používání herbicidu s glyfosátem 
Konzultanti: Fuglíčková, Svačinka – VFO, a.s.; Fryc – TSMO, a.s.; Štěpánková – odbor 
městské zeleně a odpadového hospodářství 
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Bačák okomentoval materiál a citoval odpověď petentům. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi odpovědět žadatelům dle přílohy č. 3 důvodové 
zprávy 

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 22. 
Náhradní přívod elektřiny pro skládku Grygov 
Konzultant: Swaczyna – odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
Bačák uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen beze změn. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařazení akce do plánu investic na rok 2019 a z ní vyplývající rozpočtovou změnu 

 

3. ukládá 
odboru investic zahájení zpracování projektové dokumentace v roce 2019 

T: 9. 12. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 23. 
Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 56 (Služby infrastruktury II),  č. 
57 (Technologie II) a změna výzvy č. 53 (Odpady III).  
Pelikán okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 56 Služby infrastruktury II (dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy) 
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3. schvaluje 
vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 57 Technologie II (dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy) 

 

4. schvaluje 
změnu výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 53 Odpady III (dle přílohy č. 3 důvodové 
zprávy) 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 24. 
Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – jmenování site managera 
Primátor okomentoval materiál. Záleská uvedla, že doplněním kulturního a turistického cíle 
„Sloup Nejsvětější Trojice“ na dálnicích a silnicích I. třídy se zabývá odbor cestovního ruchu, 
kultury a sportu, proto byla změněna odpovědnost daného úkolu na vedoucí citovaného 
odboru. Upravený návrh usnesení byl jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka site managerem statku světového dědictví 

 

3. ukládá 
zajistit doplnění kulturního a turistického cíle „Sloup Nejsvětější Trojice“ na dálnicích                        
a silnicích I. třídy 

T: prosinec 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 25. 
Dodatky zřizovacích listin a Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací - škol 
Konečný okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Dodatku č. 2 zřizovací listiny ZŠ a MŠ  Olomouc, Nedvědova, Dodatku                               
č. 1 zřizovací listiny FZŠ a MŠ Olomouc, Rožňavská, Dodatku č. 1 zřizovací listiny FZŠ a MŠ 
Olomouc, Holečkova, Dodatku č. 1 zřizovací listiny FZŠ Olomouc, Tererovo nám. a                             
s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví ZŠ a MŠ  Olomouc, 
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Nedvědova, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví FZŠ a MŠ Olomouc, 
Rožňavská, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví FZŠ Olomouc, Tererovo 
nám., Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví ZŠ Olomouc, Heyrovského, 
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví ZŠ Olomouc, Zeyerova, Smlouvy                   
o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova dle příloh 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit Dodatky zřizovacích listin a Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací - škol na jednání Zastupitelstva města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Dodatky zřizovacích listin a Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací - škol dle příloh důvodové zprávy 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 26. 
Základní škola Olomouc, Heyrovského - změna zástupce zřizovatele ve školské radě 
Konečný uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez 
připomínek. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
novou zástupkyni zřizovatele členkou Školské rady při Základní škole Olomouc, 
Heyrovského 33 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení novou členku a předsedkyni školské rady 

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 27. 
ZŠ a MŠ Svatoplukova - souhlas s uzavřením Smlouvy o partnerství 
Konečný okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. vydává 
souhlas s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku dle přílohy důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
informovat ředitele školy o přijatém usnesení 

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 28. 
Veřejná zakázka - dodávky pro OSV z dotací MPSV - přímé zadání 
Kolářová okomentovala materiál. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl 
schválen beze změn. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k uvedené 
veřejné zakázce 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 29. 
Potravinová banka – poskytnutí materiálního daru městu 
Kolářová uvedla bod. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření darovacích smluv, dle důvodové zprávy a její přílohy 

 

3. ukládá 
podepsat darovací smlouvu za SMOl se spolkem Potravinová banka v Olomouckém                     
kraji, z. s. 

T: 21. 10. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
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4. pověřuje 
náměstkyni primátora Evu Kolářovou, DipMgmt k podepsání navazujících darovacích smluv 
se spolkem Potravinová banka v Olomouckém kraji, z. s. 

T: prosinec 2020 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu: 30. 
Kontrola dotace u Výstaviště Flora Olomouc, a.s., poskytnuté v roce 2018 
Konzultant: Kučera – odbor interního auditu a kontroly 
Primátor okomentoval materiál. Konzultant seznámil členy rady s výsledky kontroly. 
Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 omluveni, 2 nepřítomni hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 31. 
Kontrola dotace u Náruč dětem, z.s., poskytnuté v roce 2018 
Konzultant: Kučera – odbor interního auditu a kontroly 
Primátor okomentoval materiál. Konzultant seznámil členy rady s výsledky kontroly. 
Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 32. 
Kontrola dotace u Karla Ťulpy, poskytnuté v roce 2018 
Konzultant: Kučera – odbor interního auditu a kontroly 
Primátor okomentoval materiál. Konzultant seznámil členy rady s výsledky kontroly. 
Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
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Bod programu: 33. 
Kontrola dotace u Hany Teššinyové, poskytnuté v roce 2018 
Konzultant: Kučera – odbor interního auditu a kontroly 
Primátor okomentoval materiál. Konzultant seznámil členy rady s výsledky kontroly. 
Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 34. 
Užití zbývající částky z estetizace na opravy komunikací 
Kolářová okomentovala materiál a doporučila členům rady akceptovat návrh odboru dopravy 
a územního rozvoje, který určil k opravě akci KMČ 13 Nová Ulice - chodník Za Vodojemem 
44 – 32. Rada města Olomouce akceptovala doporučení odboru a s opravou souhlasila. 
V tomto duchu bylo doplněno usnesení. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
k realizaci opravu komunikace Za Vodojemem 44 - 32, KMČ č. 13 Nová Ulice, včetně 
rozpočtových změn, vyplývajících z důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
realizovat schválenou akci 

T: 9. 12. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 35. 
Změny v komisích 
Kolářová okomentovala navrhované změny v KMČ a odborných komisích. Materiál byl 
jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
z KMČ 4 Olomouc - Holice pana Vasila Falese 
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3. odvolává 
člena komise pro občanské záležitosti pana Miroslava Kuchválka 

 

4. ukládá 
informovat všechny zúčastněné o proběhlých změnách 

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí oddělení KMČ a DP 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
 
Bod programu: 36. 
Bytové záležitosti BPS 
Kolářová okomentovala jednotlivé žádosti. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX a s panem XXXXX, s paní XXXXX, s paní XXXXX, 
s paní XXXXX, s paní XXXXX, s XXXXX, s paní XXXXX, s paní XXXXX, dle předložené 
důvodové zprávy 

 

3. neschvaluje 
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení manželům XXXXX, 
dle předložené důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení panu XXXXX a 
panu XXXXX, dle předložené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
 
 
Bod programu: 37. 
Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2020 
Záleská okomentovala materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s kandidaturou statutárního města Olomouce na pořádání Národního zahájení Dnů 
evropského dědictví v roce 2020 
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3. pověřuje 
odbor cestovního ruchu, kultury a sportu podáním přihlášky na spolupořádání Národního 
zahájení Dnů evropského dědictví 2020 

 

4. stanovila 
Mgr. Karin Vykydalovou, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, garantem 
příprav Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2020 v Olomouci 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 
 
 
Bod programu: 38. 
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
prostranstvích – Foot in the hood by Footshop 
Záleská uvedla bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
společnosti Footshop s.r.o. výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích na kulturní akci "Foot 
in the hood by Footshop", která se koná ve dnech 1.10.2019 - 5.10.2019 vždy v době od 
17:00 do 22:00 hodin 

 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc 

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 
 
Bod programu: 39. 
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 6. zasedání ZMO konaného 11. 9. 2019 
Primátor provedl materiálem. Schváleno v předložené podobě. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 10, část 4 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019 - Soubor změn č. VIII Regulačního 
plánu MPR Olomouc: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Souboru změn č. VIII 
Regulačního plánu MPR Olomouc veřejnou vyhláškou (T: ihned) 
T: 21. 10. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
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2. ukládá 
k bodu 12, část 6 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019 - Regulační plán Teichmannova - 
Peškova: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu 
Teichmannova - Peškova veřejnou vyhláškou (T: ihned) 
T: 21. 10. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

3. ukládá 
k bodu 13, část 5 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019 - Regulační plán RP-16 Sídliště Nové 
Sady, Trnkova: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173, odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání regulačního plánu 
RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova veřejnou vyhláškou (T: ihned) 
T: 21. 10. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

4. ukládá 
k bodu 14, část 5 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019 - Regulační plán RP-19 Sídliště Nové 
Sady, Werichova: 
-  ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního 
plánu RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova veřejnou vyhláškou (T: ihned) 
T: 21. 10. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

5. ukládá 
k bodu 15, část 4 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019 - Regulační plán RP-20 Sídliště Nové 
Sady, Fischerova: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu RP-20 
Sídliště Nové Sady, Fischerova formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto 
usnesení (T: ihned) 
T: 21. 10. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

6. ukládá 
k bodu 16, část 3 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019 - Změna účelu využití dotace SMOl: 

- ZMO ukládá informovat žadatele o přijatém usnesení (T: 4. 11. 2019) 

T: 21. 10. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

7. ukládá 
k bodu 18, část 5 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019 - Zimní stadion - HC Olomouc s.r.o.: 

- ZMO ukládá věcně příslušnému náměstkovi uzavřít tuto dohodu do 31. 12. 2019 s účinností 
k 1. 1. 2020 (T: leden 2020) 

T: leden 2020 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
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8. ukládá 
k bodu 18, část 6 usnesení ze dne 11. 9. 2019 - Zimní stadion - HC Olomouc s.r.o.: 

- ZMO ukládá věcně příslušnému náměstkovi připravit transparentní výběr nájemce Zimního 
stadionu (T: leden 2020) 

T: leden 2020 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 
 
Bod programu: 40. 
Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci zaměstnanců statutárního města Olomouce" 
Tajemník okomentoval materiál. Schváleno bez diskuse v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
zaměstnanců statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností                   
od 1. 10. 2019 

 
Usnesení bylo schváleno:  8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 
 
Bod programu: 40.1  
Organizační záležitosti – Dodatek č. 6 „Organizačního řádu Magistrátu města 
Olomouce a Městské policie Olomouc“ (staženo) 
Na návrh předkladatele byl materiál před projednáváním stažen. 
 
 
Bod programu: 40.2. 
Organizační záležitosti - Vejdovského 2 setrvání 
Tajemník uvedl bod. Po diskusi došlo k úpravě usnesení, kde byl schválen záměr oslovit 5 
realitních kanceláří dle důvodové zprávy. Upravený materiál byl následně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
body 2. a 3. usnesení č. 14 RMO ze dne 25.6.2019 ve věci schválení postupu 

dle varianty B důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
záměr oslovit 5 realitních kanceláří dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
předložit RMO text inzerátu ke schválení před uveřejněním 

T: 21. 10. 2019 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 
 
Bod programu: 41. 
Různé – informace členů rady 
Záleská: 
- požádala o možnost vyvěsit 8. 10. 2019 na budovu radnice vlajku Sokola, schváleno. 
 
Major: 
- společně s Ing. Černým informoval o uzavírce křižovatky Litovelská x Na Šibeníku ve dnech 
5. – 21. 10. 2019 a částečné uzavírce křižovatky Pražská x Litovelská ve dnech 14. – 21. 10. 
2019. 
 
Primátor: 
- citoval stanovisko Oltermu ohledně havarijního stavu střechy Plaveckého stadionu; bude 
předložen materiál na jednání RMO 7. 10. 2019; 
- informoval o průběhu jednání k projektu SEFO. 
 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno primátorem v 16:30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.    JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce     1. náměstek primátora 
 


