ZÁPIS
z 34. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 12. 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
náměstci primátora
neuvolnění členové rady města

Žbánek
Pelikán, Záleská, Bačák (přítomen do 17:00 hod.),
Major, Konečný, Kolářová
Tichý (nepřítomen od 10:20 do 13:20 hod.),
Šnevajs, Feranec

omluveni

Holpuch

tajemník MMOl
vedoucí OKP
tiskové oddělení
zapisovatelky

Večeř
Plachá
Štědrá, Folta, Konečný
Hladíková, 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
Cena vodného a stočného na rok 2020
4
4
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5
5
Veřejná zakázka č. 19169 – Nový vjezd do areálu FN Olomouc z ulice
Hněvotínská (Hněvotínská II – přechod)
6
6
Tramvajová trať II. etapa, Nové Sady – Povel (na stůl)
7
7
Rozpočtové změny roku 2019
8
8
Bytové záležitosti
9
9
Označení vlastníka
10
10
Karty typu „D“
11
11
Povolení výjimky – pěší zóna
12
12
Zvláštní užívání komunikací
13
13
Podzemní parkoviště – platby kartou
14
14
Nařízení, kterým se mění nařízení č. 5/2019 o placeném parkování
15
15
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací
stavby I/46 Týneček - Šternberk
16
16
Parkovací politika města Olomouce - zadání
17
17
Plán udržitelné městské mobility Olomouc – pracovní skupina
18
18
Petice „Nesouhlas s výstavbou polyfunkčního objektu v Olomouci k. ú.

19

19

20
21
22
23

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34

33
34

35

35

36

36

37
38
39
40
41

37
38
39
40
41
42

42
43
44
45
46
47
-

43
44
45
46
47
48
49

Černovír“
Protipovodňová opatření III. etapa – Memorandum o spolupráci, úprava znění
textu
Moravská filharmonie Olomouc – vyřazení majetku
Zoologická zahrada Olomouc – odkup automobilu
Knihovna města Olomouce – vyřazení majetku
Městská policie – bezúplatný převod sanitního vozidla z majetku
Olomouckého kraje
Lesy – uplatnění finančních náhrad a nároků
Problematika glyfosátů v Olomouci – návrh dalšího postupu
Změna řešení havarijního stavu střechy Plaveckého stadionu
Nákup elektromobilů pro MPO – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Fond pomoci olomouckým dětem – návrh podpory ve 3. výzvě roku 2019
Jmenování nového bezpečnostního správce informačního systému SMOl
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2020
Analýza korupčních rizik a vyhodnocení Protikorupční strategie SMOl v roce
2019
Kontrola dotace u Festa musicale z. s., poskytnuté v roce 2018
Kontrola dotace u Římskokatolické farnosti svatého Mořice Olomouc
poskytnuté v roce 2018
Organizační záležitosti – „Vnitřní předpis o poskytování dotací z rozpočtu
statutárního města Olomouce“
Organizační záležitosti – Dodatek č. 8 „Organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc“
Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce s Muzeem umění Olomouc
Různé – realitní služby
Bytové záležitosti BPS
Smlouvy s médii
1. HFK Olomouc – žádost o dotaci (staženo)
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných
prostranstvích – Předvánoční sousedské setkání
Změna termínu vyúčtování dotace
Komise Rady města Olomouce
Zimní stadion - doplnění
XXI. Městský bál / Česko - Slovenský
Různé – Černá cesta
Různé – Horní náměstí
Různé – informace členů RMO

oOo
34. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle
požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro, 1 omluven. Následovalo
projednávání jednotlivých bodů programu.
oOo
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Bod programu: 1.

Kontrola usnesení RMO
Primátor – uvedl bod a ponechal materiál na dotazy.
Materiál byl projednán bez dotazů a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 9. 12. 2019
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
část 12 bodu 36 usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018 týkající se Protipovodňových opatření
II. B etapy (ORG 6487) - související investice v roce 2018
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.

Majetkoprávní záležitosti
Konzultanti: Křížková, Kličková, Studeník – majetkoprávní odbor
Bylo diskutováno o těchto bodech důvodové zprávy:
2.2.) byly podány dvě žádosti. Rada se ztotožnila s návrhem majetkoprávní komise.
2.4.) navrženo variantní usnesení. Radou schválena varianta a) nevyhovět žádosti.
2.5.) navrženo variantní usnesení. Radou schválena varianta a) nevyhovět žádosti.
3.1.) bylo doporučeno nyní žádosti nevyhovět a v mezidobí se snažit najít nějaké
kompromisní řešení. V této věci bude jednat tajemník.
4.2.) byla řešena nutnost vybudování přístřešku nad nabíjecí stanicí.
Křížková navrhovala možnost bod z projednání stáhnout, aby žadatel mohl u stavebního
odboru prověřit možnost vybudování přístřešku. Další variantou by mohl být pronájem
pozemku, bez vybudování přístřešku. Závěr: bod byl schválen tak, jak byl původně předložen
– doporučení nevyhovět žádosti o prodej pozemku.
Na stůl byl předložen Dodatek č. 1, který byl projednán bez diskuse.
Mimo projednávané body byla řešena problematika zastavěnosti na území města. Z této
diskuse vyplynul úkol, provést analýzu převzatého majetku (chodníky, osvětlení, zeleň,
vodovodní potrubí apod.), jaké množství je plánováno převzít a srovnání s modely
nastavenými v jiných městech.
O: odbor strategie a řízení (útvar hlavního architekta), majetkoprávní odbor
Po skončení celé diskuse bylo hlasováno o základním materiálu a Dodatku č. 1.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
nájem částí pozemku parc. č. 1152 ostatní plocha o celkové výměře 7,5 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek Zeyerova 923/12 dle důvodové zprávy bod
č. 1.1.
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2.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 506/3 zahrada (dle GP parc. č. 506/7 zahrada) o výměře
103 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
3.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 1567 ostatní plocha a parc. č. 1568/1 orná půda, oba
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
4.
revokuje
usnesení RMO ze dne 29. 6. 2015, bod programu č. 2, bod č. 3. 17. důvodové zprávy,
ve věci schválení uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 256/1 trvalý
travní porost o výměře 897 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc s manželi XXXXXdle důvodové
zprávy bod č. 2.3.
5.
revokuje
usnesení RMO ze dne 29. 6. 2016, bod programu č. 2, bod č. 3. 17. důvodové zprávy ve věci
schválení pachtu části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 680 m2 a
pozemku parc. č. st. 734 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, vše v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
6.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 310 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
7.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek 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 dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
8.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. st. 734 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
19 m2 a části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 370 m2, oba
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
9.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 226 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
10.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ – PR/PACH/002588/2015/Plh uzavřené dne
30. 12. 2015 s XXXXX, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní
porost o výměře 537 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, spočívající zejména v udělení
souhlasu s umístěním vstupní branky a možnosti výpovědi dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
11.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 302 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
12.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 235 m2
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v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
13.
nevyhovuje žádosti
společnosti SONERO spol. 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. 2.4.
14.
nevyhovuje žádosti
společnosti Nová Akropolis z.s. o nájem části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře
1 m2 a části pozemku parc. č. 808/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
15.
schvaluje
záměr pronajmout prostor – bezbariérovou garáž o výměře 24 m2 v 1. NP budovy č. p. 391,
bydlení, ul. Družební č. o. 4, která je součástí pozemku parc. č. st. 916 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
16.
nevyhovuje žádosti
společnosti STAVHOLD a.s. o zvýšení celkové ceny nájmu u nájmu prostor o celkové
výměře 618 m2 v 3. a 4. patře budovy č. p. 989, stavba pro administrativu, tř. Kosmonautů
č. o. 8, která je součástí pozemku parc. č. st. 1131 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
17.
bere na vědomí
že odbor majetkoprávní vyzve společnost REZIDENCE PODKOVA, a.s. k úhradě smluvní
pokuty dle nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/003100/2018/Opl ze dne 17. 1. 2019 ve výši
20.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
18.
schvaluje
výpověď nájmu dle smlouvy o nájmu č.j.: MAJ-EM-NS/45/2004/M uzavřené dne 31. 5. 2004,
ve znění dodatku č. 1 uzavřeným dne 12. 4. 2013, se společností TABÁK PROFIT, s.r.o.,
podání žaloby na vyklizení a odstranění stavby a následně podání exekučního návrhu
v případě nevyklizení a neodstranění stavby z předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod
č. 3.3.
19.
nevyhovuje žádosti
společnosti O.R.KA. – Olomoucká realitní kancelář, s.r.o. o nájem části pozemku parc.
č. 105/46 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.4.
20.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 93/100 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
21.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 93/100 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
22.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 1609 ostatní plocha o výměře 558 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc společnosti RM Cars trading s.r.o. se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
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23.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha o výměře 220 m2 a pozemku parc.
č. 136/38 orná půda o výměře 218 m2, oba v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
24.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha o výměře 220 m2 a
pozemku parc. č. 136/38 orná půda o výměře 218 m2, oba v k. ú. Neředín, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
25.
schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 351 orná půda o výměře 535 m2 a parc. č. 352 orná půda
o výměře 312 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy
bod č. 3.8.
26.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o pacht částí pozemků parc. č. 351 orná půda o výměře 535 m2 a parc. č. 352
orná půda o výměře 312 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 3.8.
27.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 335/6 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc
manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
28.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/ PACH/002394/2016/Val ze dne 30. 9. 2016
uzavřené s panem XXXXX, jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 700/14 orná půda o výměře 582 m2
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z předmětu pachtovní smlouvy dle důvodové zprávy bod
č. 3.10.
29.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/ PACH/002530/2016/Val ze dne 13. 9. 2016
ve znění dodatků č. 1 až č. 2 uzavřené s družstvem Zemědělské družstvo Hněvotín, jejímž
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Neředín a k. ú. Topolany u Olomouce, vše obec
Olomouc, spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 417 orná půda o výměře 662 m2 v k. ú.
Topolany u Olomouce, obec Olomouc z předmětu pachtovní smlouvy dle důvodové zprávy
bod č. 3.11.
30.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/ PACH/002346/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016,
ve znění dodatků č. 1 až č. 2 uzavřené 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 pozemku parc.
č. 228/25 orná půda o výměře 283 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z předmětu
pachtovní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
31.
schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 1. 2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřenou
se společností JITRO Olomouc, o.p.s., jejímž předmětem je pozemek parc. č. st. 606
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496,
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tech. vyb., spočívající v prodloužení doby výpůjčky z doby určité, do 31. 12. 2019 na dobu
určitou, do 31. 12. 2020, a ve změně náležitosti smlouvy týkají se závazku doložení čestného
prohlášení dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
32.
uděluje
souhlas s realizací projektu „Koperník - nová náves“ na pozemku parc. č. 721 orná půda
o výměře 4 294 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc spolku Los Vesinos, z.s. dle důvodové
zprávy bod č. 3.14.
33.
schvaluje
nájem prostoru – garážového 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 panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
34.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem prostoru – garážového 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. 3.15.
35.
schvaluje
výběr nájemce 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 mezi paní XXXXX, paní XXXXX a
paní XXXXX, formou obálkové metody s následnou aukcí na výši nájemného, kdy minimální
výše nájemného činí 200,- Kč bez DPH/m2/rok a minimální výše příhozu činí 50,- Kč
bez DPH/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
36.
schvaluje
výběr nájemce 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 mezi paní XXXXX a paní XXXXX,
formou obálkové metody s následnou aukcí na výši nájemného, kdy minimální výše
nájemného činí 200,- Kč bez DPH/m2/rok a minimální výše příhozu činí 50,- Kč
bez DPH/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
37.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce společnosti DOOKU GROUP, a.s. na koupi pozemku parc. č. 1491 lesní pozemek
o výměře 2 282 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc statutárním městem Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.1.
38.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti AD TRADING, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 913/42 orná půda
o výměře 60 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
39.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 887/256 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 41 038,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.3.
40.
schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJIN/PS/6/2010/Hoa uzavřené se společností DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
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č. 5.1.
41.
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/1/2010/Hoa uzavřené mezi statutárním městem Olomouc, jako budoucím kupujícím
a společností DELTA servis, s.r.o., jako budoucím prodávajícím s tím, že dodatek č. 4 bude
uzavřen po uhrazení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč bod č. 5.1.
42.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJIM/BDS/000721/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a
společností ELEMENTS PARK OL a.s. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod
č. 5.2.
43.
schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJIN/PS/4/2013/Hoa uzavřené se společností ELEMENTS PARK OL a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.3.
44.
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/5/2013/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností ELEMENTS PARK OL a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
45.
schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJIN/PS/7/2012/Hoa uzavřené se společností ELEMENTS PARK OL a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.4.
46.
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/12/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností ELEMENTS PARK OL a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
47.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby chodníku včetně dopravního
ostrůvku s místem pro přecházení a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Stavební
úprava silnice III/4463“ s Olomouckým krajem a společností SPV red, s.r.o., dle důvodové
zprávy bod č. 5.5.
48.
bere na vědomí
změnu pořizovací ceny staveb vodovodu DN 100 a kanalizace DN 250 na pozemcích parc.
č. 721 orná půda, parc. č. 715/1 a parc. č. 786/1, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
49.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJ-IMBDS/001885/2018/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX dle důvodové
zprávy bod č. 5.7.
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50.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy stavby vodovodu DN 80 a kanalizace DN 300 na pozemku parc.
č. 1231/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, se společností TAMPIOL a.s., jako
prodávajícím, za kupní cenu ve výši 1.210,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
51.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/2/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností TAMPIOL a.s., dle důvodové
zprávy bod č. 5.8.
52.
schvaluje
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/3/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností
EUROGEMA CZ, a.s. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
53.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně dešťové
kanalizace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 78/3, parc.
č. 82/11, parc. č. 210/2 a parc. č. 210/4, vše ostatní plocha a parc. č. 80/4 orná půda, vše
v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 1678/299 a parc. č. 1678/300, vše
orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se společností Vision spol. s r.o., dle
důvodové zprávy bod č. 5.10.
54.
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. OMAJIM/BKS/002173/2015/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností Holandská čtvrť
II., s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
55.
nevyhovuje žádosti
společnosti Centrum Wellnerova s.r.o. o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření
budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/1/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako
budoucím obdarovaným a společností Centrum Wellnerova s.r.o. jako budoucím dárcem, dle
důvodové zprávy bod č. 5.12.
56.
trvá
na usnesení RMO ze dne 21. 10. 2019 ve věci schválení uzavření darovací smlouvy mezi
statutárním městem Olomouc a společností Centrum Wellnerova s.r.o. na stavby
vodovodního řadu „V1“ DN 200 v délce 133 m a vodovodního řadu „V2“ DN 100 v délce
32,94 m, vše vybudované z tvárné litiny, blíže specifikované v kolaudačním souhlasu
č. j. SMOl/ŽP/55/4044/2011/Sko ze dne 15. 6. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
57.
trvá
na usnesení RMO ze dne 21. 10. 2019 ve věci schválení podání žaloby na nahrazení
projevu vůle společnosti Centrum Wellnerova s.r.o. k uzavření darovací smlouvy o převodu
staveb vodovodního řadu „V1“ DN 200 v délce 133 m a vodovodního řadu „V2“ DN 100
v délce 32,94 m, vše vybudované z tvárné litiny, blíže specifikované v kolaudačním souhlasu
č. j. SMOl/ŽP/55/4044/2011/Sko ze dne 15. 6. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
58.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 866 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st.
270/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
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č. 6.1.
59.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 866 ostatní plocha
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 270/4 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
60.
schvaluje
ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJSMV/BVB/001989/2016/Sul ze dne 11. 7. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2017,
uzavřené se společností Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dohodou dle důvodové
zprávy bod č. 6.2.
61.
schvaluje
zřízení služebností uložení a provozování podzemního oddáleného uzemnění na pozemku
parc. č. 1130 ostatní plocha – dle výkresu PS05, uložení a provozování optického
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1062/60, parc. č. 1130, parc. č. 938/3, vše ostatní
plocha – dle výkresu PS09, umístění a provozování budovy technického vybavení měnírny
na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha – dle výkresu SO01, umístění a provozování
zpevněné plochy u budovy měnírny na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha - dle
výkresu SO02, uložení a provozování dešťové kanalizace vč. podzemního vsakovacího
objektu na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha – dle výkresu SO04, umístění
a provozování trakčního vedení, jehož součástí jsou dva trakční stožáry na pozemku parc.
č. 804/36 ostatní plocha - dle výkresu SO05, uložení a provozování kabelovodu, napájecích
a zpětných kabelů na pozemcích parc. č. 1062/60, parc. č. 938/3, parc. č. 1130, parc.
č. 804/33, parc. č. 804/31, parc. č . 804/36, vše ostatní plocha – dle výkresu SO06 , uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1062/60, parc.
č. 938/3, parc. č. 1130, vše ostatní plocha – dle výkresu SO07, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, vše ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.2.
62.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností uložení a provozování
podzemního oddáleného uzemnění na pozemku parc. č. 1130 ostatní plocha – dle výkresu
PS05, uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1062/60,
parc. č. 1130, parc. č. 938/3, vše ostatní plocha – dle výkresu PS09, umístění a provozování
budovy technického vybavení měnírny na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha – dle
výkresu SO01, umístění a provozování zpevněné plochy u budovy měnírny na pozemku
parc. č. 1062/60 ostatní plocha - dle výkresu SO02, uložení a provozování dešťové
kanalizace vč. podzemního vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha
– dle výkresu SO04, umístění a provozování trakčního vedení, jehož součástí jsou dva
trakční stožáry na pozemku parc. č. 804/36 ostatní plocha - dle výkresu SO05, uložení a
provozování kabelovodu, napájecích a zpětných kabelů na pozemcích parc. č. 1062/60,
parc. č. 938/3, parc. č. 1130, parc. č. 804/33, parc. č. 804/31, parc. č . 804/36, vše ostatní
plocha – dle výkresu SO06 , uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 1062/60, parc. č. 938/3, parc. č. 1130, vše ostatní plocha – dle
výkresu SO07, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti Dopravní
podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
63.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 1185/1, parc. č. 1185/4, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec
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Olomouc a parc. č. 613/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
64.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN
na pozemku parc. č. 1116/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
65.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. st. 303 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 252,
obč. vyb., parc. č. 300/4 a parc. č. 480/29, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
66.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 18/3 ostatní plocha a parc. č. 20 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba č. p. 27, obč. vyb., vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
67.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemku parc. č. 105/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
68.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 105/2 ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.7.
69.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 116/33 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
70.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/33 ostatní plocha v k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.8.
71.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1163/19, parc. č. 1406/5 a parc. č. 1420/13, vše ostatní plocha v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.9.
72.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1163/19, parc. č. 1406/5 a parc.
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č. 1420/13, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
73.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 116/37, parc. č. 116/38 a parc. č. 79/7, vše ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.10.
74.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 116/37, parc. č. 116/38 a parc.
č. 79/7, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
75.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemku parc. č. 85/7 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
76.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 121/2 a parc. č. 144/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.12.
77.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 121/2 a parc. č. 144/2, vše ostatní
plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
78.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 1062/44, parc. č. 1062/8, parc. č. 560/4, parc. č. 560/2, parc. č. 840/1, parc. č. 840/4,
parc. č. 565/4, parc. č. 603/9 a parc. č. 560/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
79.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1062/44, parc. č. 1062/8, parc. č. 560/4,
parc. č. 560/2, parc. č. 840/1, parc. č. 840/4, parc. č. 565/4, parc. č. 603/9 a parc. č. 560/3,
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
80.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 443/3
orná půda, parc. č. 444/2, parc. č. 451/18, parc. č. 451/34, parc. č. 451/35, vše ostatní
plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.14.
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81.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 945/10 orná půda a parc. č. 1024/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Řepčín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
82.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 945/10 orná půda a parc. č. 1024/1 ostatní
plocha, oba v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.

Cena vodného a stočného na rok 2020
Konzultanti: Křížková, Hrbáčková – majetkoprávní odbor
Pelikán – okomentoval předložený materiál a zdůvodnil jeho předložení.
Hrbáčková následně reagovala na dotazy členů rady.
Po ukončení rozpravy bylo o materiálu hlasováno; materiál byl jednohlasně přítomnými členy
rady schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu.
2.
bere na vědomí
výši vodného a stočného pro rok 2020
3.
schvaluje
uzavření dodatku č. 60 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a
kanalizace uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 29. 3. 2000, jehož předmětem bude výše nájemného pro rok
2020 a výše vodného a stočného pro rok 2020 dle přílohy důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4.

Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic
Major – ponechal materiál na dotazy. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
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2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích
parc. č. 622/1 vodní plocha, parc. č. 622/3 a parc. č. 298/2, vše ostatní plocha, parc.
č. 622/18 a parc. č. 622/21, vše zahrada, a parc. č. 622/20 trvalý travní porost, vše v k.ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem
hospodaření Povodí Moravy s.p. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tj. ode
dne účinnosti smlouvy do majetkoprávního vypořádání tj. do dne vkladu práva služebnosti do
katastru nemovitostí, maximálně však na dobu pěti let, za roční nájemné 15 317 Kč,
minimální výše nájemného činí 1000 Kč za rok. Budoucí služebnost bude spočívat
v povinnosti povinného (Povodí Moravy, s.p.) strpět na předmětných částí pozemku stavbu
(zřízení, umístění a provozování) a v povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd
techniky na předmětné pozemky za účelem provádění údržby, kontroly, oprav
či odstraňování stavby na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu zjištěnou dle cenových
předpisů a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku. Minimálně však 5.000,Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.1,
3.
schvaluje
zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního
komunikačního vedení na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce (jako
obtížený) parc. č. 93/1, parc. č. 93/27 a parc. č. 93/29, vše ostatní plocha, v k.ú. Olomoucměsto, obec Olomouc v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1547-254/2018 ze
dne 9. 10. 2018 za jednorázovou úplatu 100 Kč+ DPH na dobu neurčitou ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (jako oprávněný) dle důvodové zprávy
bod 1.2,
4.
schvaluje
zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě, opravách a úpravách
podzemního komunikačního vedení na pozemku ve vlastnictví statutárního města Olomouce
(jako obtížený) parc. č. 599/10, ostatní plocha, k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc
v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 493-256/2019 ze dne 30. 8. 2019
za jednorázovou úplatu 100,- Kč + DPH na dobu neurčitou ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (jako oprávněný) dle důvodové zprávy bod 1.3,
5.
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. 278/5, ostatní plocha, parc. č. 278/64, ostatní plocha,
parc. č. 278/97, orná půda a parc. č. 1121, ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc v rozsahu dle situace za jednorázovou úplatu 100,- Kč + DPH na dobu neurčitou
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (jako oprávněný)
dle důvodové zprávy bod 1.4,
6.
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. 278/5, ostatní plocha, parc. č. 278/64, ostatní plocha,
parc. č. 278/97, orná půda a parc. č. 1121, ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc v rozsahu dle situace za jednorázovou úplatu 100,- Kč + DPH na dobu neurčitou
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (jako oprávněný)
dle důvodové zprávy bod 1.4,
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7.
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebností na silnici č.
I/46 umístěné na pozemcích parc. č. 460/86, 460/85, 460/18 vše ostatní plocha v k.ú. Povel,
obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Ředitelství silnic a
dálnic ČR ve prospěch statutárního města Olomouce v rozsahu dle situačního schématu,
spočívající v uložení a provozování indukčních smyček světelného signalizačního zařízení,
za finanční náhradu za omezení užívání nemovitosti služebností v souladu s cenovými
předpisy, tj. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a s dle „Směrnice
GŘ č. 10/2017 - Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace
staveb pozemních komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich přejímání – Výkon
správy majetku na dálnicích a silnicích I. třídy“ po kolaudaci stavby na základě zaměření
skutečného provedení stavby dle důvodové zprávy bod 1.5.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 5

Veřejná zakázka č. 19169 – Nový vjezd do areálu FN Olomouc
z ulice Hněvotínská (Hněvotínská II – přechod)
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic
K předloženému materiálu neproběhla žádná rozprava; materiál byl schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
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 části A Hněvotínská II - přechod, 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 5
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Bod programu: 6.

Tramvajová trať II. etapa, Nové Sady – Povel (na stůl)
Konzultanti: Drešr, Finková – odbor investic, Sečkařová – odbor dotačních projektů
Bačák – uvedl bod a konstatoval, že bylo propočítáno čerpání finančních prostředků na
výstavbu tramvajové trati včetně zohlednění všech možných aspektů.
Drešr – shrnul dosavadní proces, kdy v současné době je pozastaveno hodnocení nabídek.
V případě schválení materiálu budou nabídky vyhodnoceny a je možno podepsat smlouvu.
Sečkařová pak okomentovala kroky, které musí být podniknuty ze strany odboru dotačních
projektů.
Radními bylo požadováno doplnění důvodové zprávy o informace ohledně 2. části projektu
(odstav tramvají) a dále o časový harmonogram jednotlivých kroků s tím, že o výběru
dodavatele nebude rozhodnuto dříve než po vydání schvalovacího protokolu (kdy bude jistá
dotace).
Poté proběhlo hlasování o materiálu.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s realizací TT II. etapa Nové Sady - Povel a změnou rozpočtu dle DZ a změnou rozpočtu
na rok 2020 dle DZ
3.
ukládá
předložit na jednání ZMO 13.12.2019 návrh změny rozpočtu na rok 2020 a střednědobého
výhledu na roky 2020-2023 dle DZ
T:
O:

17. 12. 2019
vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odboru investic

Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 proti (Bačák), 2 se zdrželi, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 7.

Rozpočtové změny roku 2019
Konzultanti: Hélová – ekonomický odbor
Bačák – okomentoval předložený materiál.
V tabulce Soupis nekrytých požadavků došlo k vykrytí položky č. 5.
Následně bylo o takto upraveném materiálu hlasováno.
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
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3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2019
dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

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

Bod programu: 8.

Bytové záležitosti
Konzultanti: Zelenka – SNO, a. s.
Zelenka poskytl aktuální informaci, která vyvolala úpravu důvodové zprávy, kdy došlo
k prodloužení nájemní smlouvy o 3 měsíce. O takto upraveném materiálu bylo následně
hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Jiráskova 10C, Olomouc, č.b. 2, v 1. NP, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy
bod 1b)
c) Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2)
2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
Český rozhlas, Horní náměstí 21, Olomouc
ISIS – o.s., Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
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XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc
XXXXX, U letiště 6, Olomouc
XXXXX, U letiště 10, Olomouc
XXXXX, Mariánská 7, Olomouc
XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Topolová 7, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory:
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
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XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc – BPS
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
d) do 31.7.2020, do 31.8.2020, do 30.9.2020, do 31.12.2020, do 14.1.2021 a 31.1.2021 s
nájemci:
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, 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, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020
XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2020
XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
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XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc
XXXXX, U letiště 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc – BPS
XXXXX, Příčná 4, Olomouc – BPS
XXXXX, Příčná 8, Olomouc – BPS
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – BPS – na 3 měsíce
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)
3. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
XXXXX, Ostružnická 9/11, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c)
3.
nevyhovuje
žádosti XXXXX o uzavření nájemní smlouvy zpětně od 1.9.2019 do 31.10.2019 na byt č. 19,
Holická 51, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
žádosti XXXXX o prodloužení nájemní smlouvy po soudním jednání o vyklizení bytu č. 10,
Ztracená 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
žádosti XXXXXo výměnu bytu, I. P. Pavlova 62, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8
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Bod programu: 9.

Označení vlastníka
Konzultanti: Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Došlo k úpravě důvodové zprávy dle požadavků členů RMO. Poté bylo o upraveném
materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9

Bod programu: 10.

Karty typu „D“
Konzultanti: Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Předložený materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení karet typu D dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10

Bod programu: 11.

Povolení výjimky – pěší zóna
Konzultanti: Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Po diskusi došlo k úpravě přílohy důvodové zprávy. Následně proběhlo hlasování.
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: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11
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Bod programu: 12.

Zvláštní užívání komunikací
Konzultanti: Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Předložený materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici 8. května dle dobu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Vodární dle dobu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Werichova dle dobu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Karolíny Světlé dle dobu 5. důvodové zprávy
7.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Voskovcova dle bodu 6. důvodové zprávy
8.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dvořákova dle dobu 7. důvodové zprávy
9.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Krapkova dle dobu 8. důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 13.

Podzemní parkoviště – platby kartou
Konzultanti: Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Klevar – konstatoval, že společnost předložila dvě cenové nabídky. Jednu na pronájem
platebního terminálu a druhou na koupi platebního terminálu. Předkladatelem bylo navrženo
pronajmutí platebního terminálu. Radou akceptováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
se zavedením platebních terminálů dle závěru důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13

Bod programu: 14.

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 5/2019 o placeném parkování
Konzultanti: Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Materiál byl projednán bez diskuse a bez úprav schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
Nařízení, kterým se mění nařízení č. 5/2019 o placeném parkování v Olomouci
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14

Bod programu: 15.

Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
s realizací stavby I/46 Týneček - Šternberk
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje; Kopecký – odbor právní
Major okomentoval materiál s tím, že se jedná o klasickou smlouvu o vypořádání některých
práv a povinností souvisejících s realizací stavby. 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 1/46
Týneček - Šternberk
3.
ukládá
podepsat předloženou smlouvu dle přílohy č.2
T:
O:

27. 1. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15
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Bod programu: 16.

Parkovací politika města Olomouce - zadání
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení
Primátor krátce okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
pořízení Parkovací politiky města Olomouce dle přílohy č.1 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení zahájit přípravu zadání a výběr zhotovitele
T:
O:

27. 1. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 17.

Plán udržitelné městské mobility Olomouc – pracovní skupina
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení
Primátor uvedl bod. Konzultanti doplnili, že materiál byl projednán v dopravní komisi, která
doporučila RMO schválit vznik pracovní skupiny PUMMO. Předložený materiál včetně
návrhu na usnesení byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vznik pracovní skupiny PUMMO dle schématu přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
schvaluje
složení pracovní skupiny PUMMO dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17

Bod programu: 18.

Petice „Nesouhlas s výstavbou polyfunkčního objektu v Olomouci
k. ú. Černovír
Konzultanti: Bogoč, Křenková – odbor strategie a řízení
Primátor okomentoval materiál. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy členů rady. Dále
upozornili, že pro polyfunkční objekt již bylo vydáno územní i stavební povolení. (Na Krajský
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úřad Olomouckého kraje byl podán podnět k přezkumu a krajský úřad neshledal důvod
k jeho zahájení.)
Závěr: garant KMČ Černovír a Klášterní Hradisko, paní náměstkyně Kolářová, se zúčastní
schůze KMČ dne 16. 12. 2019, kde seznámí členy komise se stanoviskem vedení města
k dané petici. Přizvána bude rovněž Ing. arch. Křenková. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
ihned odpovědět petentům dle návrhu odpovědi
T:
O:

17. 12. 2019
vedoucí odboru kancelář primátora

3.
ukládá
odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s útvarem hlavního architekta zabývat se
problematikou dle návrhu odpovědi petentům v případě, že bude zahájeno řízení, které by
řešilo změnu povolené stavby
T:
O:

čtvrtletně
vedoucí odboru majetkoprávního

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 19.

Protipovodňová opatření III. etapa – Memorandum o spolupráci,
úprava znění textu
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení
Primátor krátce okomentoval úpravu znění textu Memoranda o spolupráci. Schváleno bez
diskuse v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se změnami textu Memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města
Olomouc, III. etapa dle přílohy č. 1 důvodové zprávy DZ
3.
ukládá
primátorovi předložit upravené znění Memoranda na zasedání ZMO dne 13. 12. 2019
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19
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Bod programu: 20.

Moravská filharmonie Olomouc – vyřazení majetku
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení
Záleská okomentovala materiál. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s vyřazením hmotného majetku dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

17. 12. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20

Bod programu: 21.

Zoologická zahrada Olomouc – odkup automobilu
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení
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 odkupem automobilu dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc
T:
O:

17. 12. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

4.
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc k odkupu automobilu
dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21
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Bod programu: 22.

Knihovna města Olomouce – vyřazení majetku
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení
Konečný okomentoval materiál. Schváleno bez diskuse v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2.
souhlasí
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

17. 12. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22

Bod programu: 23.

Městská policie – bezúplatný převod sanitního vozidla z majetku
Olomouckého kraje
Konzultant: Skalický – ředitel MPO
Primátor okomentoval materiál. Konzultant v rozpravě reagoval na dotazy členů rady.
Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření Darovací smlouvy na bezúplatný převod sanitního vozidla pro potřeby Městské
policie Olomouc za podmínky předchozího souhlasu Rady Olomouckého kraje a
Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23
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Bod programu: 24.

Lesy – uplatnění finančních náhrad a nároků
Major okomentoval materiál. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s předloženým postupem dle důvodové zprávy
3.
ukládá
uplatnění nároků na poskytování finančních náhrad za ztížení lesního hospodaření
T:
O:

29. 6. 2020
vedoucí odboru životního prostředí, ředitel Lesů města Olomouce, a.s.

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24

Bod programu: 25.

Problematika glyfosátů v Olomouci – návrh dalšího postupu
Konzultanti: Štěpánková – odbor městské zeleně a odpadového hospodářství; Fryc – ředitel
TSMO, a.s.; Svačinka – VFO, a.s.
Bačák uvedl bod s tím, že jako nejefektivnější se jeví pořízení stroje, který funguje na
principu horké vody, společností TSMO, a.s. s tím, že bude využíván i dalšími akciovými
společnostmi.
Fryc reagoval, že finanční prostředky jsou v rozpočtu TSMO, a.s. alokovány. Členové rady
doporučili využití stroje zejména při odstraňování sgrafity na budovách v majetku města
(SNO, a.s.), popř. z mobiliáře. Po rozpravě byl materiál schválen v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
dodavatelům postup likvidace plevelů dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25

Bod programu: 26.

Změna řešení havarijního stavu střechy Plaveckého stadionu
Konzultanti: Mecznarowski – technický náměstek Olterm & TD
Záleská okomentovala materiál.
Konzultant vysvětlil technologické postupy opravy střechy a uvedl, že původní projekt nebyl
realizován z důvodu, že původní, zhotovitelem navržený a oceněný způsob opravy střechy
není možný, resp. rizikový. Vzhledem k této skutečnosti bude navržen nový postup opravy,
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který zohlední aktuální stav střechy. Na závěr konzultant uvedl, že realizace je plánována na
jaře příštího roku. Po rozpravě byl materiál schválen v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
společnost Olterm & TD, a.s. Olomouc zajištěním dalšího postupu opravy střechy
Plaveckého stadionu
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26

Bod programu: 27.

Nákup elektromobilů pro MPO – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Pelikán blíže okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Rozhodnutí č. 06131921 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu s názvem "Nákup elektromobilů pro MPO"
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27

Bod programu: 28.

Fond pomoci olomouckým dětem – návrh podpory ve 3. výzvě roku
2019
Konzultantka: Fantová – odbor školství
Konečný okomentoval materiál. Konzultantka v rozpravě reagovala na dotazy členů rady.
Předkladatel upozornil, že v důvodové zprávě došlo k překlepu zůstatkové částky, která je ve
výši 71 293,08 Kč. Dále byly upraveny částky u ZŠ Gorkého, zobcová flétna (2200,-Kč) a
výuka AJ (3100,- Kč). Upravený materiál byl jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
poskytnutí podpory z Fondu pomoci olomouckým dětem dle upravené přílohy důvodové
zprávy
3.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
O:

17. 12. 2019
vedoucí odboru školství

4.
bere na vědomí
ukončení členství v komisi zástupce odboru sociálních věcí dle důvodové zprávy
5.
souhlasí
se snížením počtu členů komise dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28

Bod programu: 29.

Jmenování nového bezpečnostního správce informačního systému
SMOl
Konzultant: Langr – odbor ochrany
Major okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
k 31. 12. 2019 z role bezpečnostního správce IS SMOl a z funkce člena vedení projektu
ISMS pana Ing. Bc. Antonína Janhubu
3.
jmenuje
k 1. 1. 2020 do role bezpečnostního správce IS SMOl a do funkce člena vedení projektu
ISMS paní Mgr. Janu Zoula Mayrwöger, DiS.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29

Bod programu: 30.

Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
doporučuje zastupitelstvu města
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce
přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana JUDr. Jaroslava Kopeckého pro funkční
období 2019 – 2023
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30

Bod programu: 31.

Návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2020
Konzultanti: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly
Primátor uvedl bod. Konzultantka v rozpravě reagovala na dotazy členů rady. Schváleno bez
úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený Plán kontrolní činnosti na rok 2020
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31

Bod programu: 32.

Analýza korupčních rizik a vyhodnocení Protikorupční strategie
SMOl v roce 2019
Konzultantka: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly
Primátor okomentoval materiál. Konzultantka v rozpravě reagovala na dotazy členů rady. Po
rozpravě byl materiál jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
vedoucím odborů MMOl, vedoucím samostatných oddělení MMOl a řediteli MPO přijmout
interní opatření k eliminaci korupčních rizik dle důvodové zprávy
T:
O:

6. 4. 2020
vedoucí odborů, vedoucí oddělení zprostředkující subjekt ITI, vedoucí oddělení
vnějších vztahů, vedoucí oddělení KMČ a DP, ředitel Městské policie Olomouc

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32
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Bod programu: 33.

Kontrola dotace u Festa Musicale z. s., poskytnuté v roce 2018
Konzultantka: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly
Primátor uvedl bod a konstatoval, že při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33

Bod programu: 34.

Kontrola dotace u Římskokatolické farnosti svatého Mořice
Olomouc poskytnuté v roce 2018
Konzultantka: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly
Primátor uvedl bod a konstatoval, že při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34

Bod programu: 35.

Organizační záležitosti – „Vnitřní předpis o poskytování dotací
z rozpočtu statutárního města Olomouce“
Konzultanti: Pečinka – odbor sociálních věcí a služeb; Kubalík – odbor ekonomický
Tajemník uvedl bod a konstatoval, že Vnitřní předpis o poskytování dotací z rozpočtu SMOL
reflektuje připomínky poskytovatelů dotací a připomínky z praxe. V rozpravě konzultanti
reagovali na dotazy. Materiál byl následně schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Vnitřní předpis o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce" dle
předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 12. 2019
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3.
ukládá
odboru kancelář primátora aktualizovat elektronický systém pro administraci žádostí o dotace
z rozpočtu SMOl dle "Vnitřního předpisu o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města
Olomouce"
T:
O:

17. 12. 2019
vedoucí odboru kancelář primátora

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35

Bod programu: 36.

Organizační záležitosti – Dodatek č. 8 „Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc“
Tajemník uvedl bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 8 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 12. 2019
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36

Bod programu: 37.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce s Muzeem umění Olomouc
Tajemník uvedl bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce s Muzeem umění Olomouc
3.
ukládá
podepsat schválený dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce s Muzeem umění Olomouc
T:
O:

13. 1. 2020
Večeř Jan, Bc., tajemník

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37
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Bod programu: 38.

Různé – realitní služby
Tajemník okomentoval materiál. Uvedl, že text inzerátu byl projednán v majetkoprávní
komisi, která doporučila RMO schválit zveřejnění inzerátu na poptávku realitní služby. Rada
stanovisko komise akceptovala – schváleno bez výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
text inzerátu dle přílohy důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38

Bod programu: 39.

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, s paní XXXXX, s paní XXXXX, s paní XXXXX, dle
předložené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39

Bod programu: 40.

Smlouvy s médii
Konzultanti: Štědrá, Konečný – odbor kancelář primátora
Primátor uvedl bod. Štědrá okomentovala jednotlivé smlouvy. V rozpravě reagovali
konzultanti na dotazy členů rady. Schváleno v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
uzavření smluv dle příloh důvodové zprávy
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3.
pověřuje
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města Olomouce k podpisu smluv dle předložené
důvodové zprávy a příloh č. 1, 2 a 3
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40

Bod programu: 41.

1. HFK Olomouc – žádost o dotaci (staženo)
Materiál byl před projednáváním na návrh předkladatelky stažen.

Bod programu: 42.

Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na
veřejných prostranstvích – Předvánoční sousedské setkání
Záleská uvedla bod. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
uděluje
paní Dominice Kovaříkové výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích na akci
"Předvánoční sousedské setkání", která se koná dne 18.12.2019 od 18:00 do 20:00 hodin
3.
ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc
T:
O:

17. 12. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41

Bod programu: 43.

Změna termínu vyúčtování dotace
Záleská okomentovala materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu termínu vyúčtování dotace dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce o
změně termínu vyúčtování dotace dle důvodové zprávy
T:
O:

17. 12. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42

Bod programu: 44.

Komise Rady města Olomouce
Konzultantka: Horňáková – oddělení KMČ a DP
Kolářová okomentovala materiál. Konzultantka v rozpravě reagovala na dotazy členů rady.
Po diskusi došlo k úpravě materiálu:
- u důvodové zprávy byla vyškrtnuta poslední věta odstavce 1);
- u preambulí odborných komisí – komise bytová – byla vyškrtnuta poslední věta preambule.
Dle požadavků vedení města bude vytvořen Jednací řád odborných komisí (T: leden 2020,
O: Horňáková)
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
upravený Statut komisí městských částí dle přílohy č. 1
3.
schvaluje
upravený Jednací řád komisí městských částí dle přílohy č. 2
4.
schvaluje
upravený Statut odborných komisí dle přílohy č. 3
5.
schvaluje
upravené preambule odborných komisí dle přílohy č. 4
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 43

Bod programu: 45.

Zimní stadion - doplnění
Konzultanti: Konečný – AK Konečný; Hlídek – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu;
Kopecký – odbor právní
Záleská uvedla bod a konstatovala, že předložené smlouvy reflektují výsledky jednání
pracovní skupiny se snahou o kompletní návrhy akceptovatelnými pro obě strany. Konečný
blíže okomentoval jednotlivé smlouvy, včetně vyjádření UOHS a reagoval na dotazy členů
rady. Konzultant dále upozornil na provázanost jednotlivých smluv. V rozpravě byla řešena
otázka výše finanční dotace klubu v případě sestupu do nižší ligy. Na závěr Konečný uvedl,
že materiál bude dále postoupen ke schválení, resp. na vědomí ZMO.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem navrženým v důvodové zprávě
3.
doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se Smlouvou o poskytnutí provozní podpory /dotace/ na sportovní a multifunkční
rekreační infrastrukturu z rozpočtu statutárního města Olomouce v areálu zimního stadionu
pro příjemce HC Olomouc s.r.o. v upraveném znění
4.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí návrh Smlouvy o zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární
město Olomouc společností HC Olomouc s.r.o. v upraveném znění
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 44

Bod programu: 46.

XXI. Městský bál / Česko-Slovenský
Záleská uvedla bod s tím, že na stůl byla rozdána upravená Smlouva o spolupráci
s VFO,a.s.. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
konání Městského bálu v prostorách Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - pavilon A
3.
pověřuje
Mgr. Markétu Záleskou, náměstkyni primátora k podpisu smlouvy mezi statutárním městem
Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a.s.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 45

Bod programu: 47.

Různé – Černá cesta
Konzultant: Konečný – AK Konečný
Major uvedl bod. Konzultant v rozpravě reagoval na dotazy. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
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Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 46

Bod programu: 48.

Různé – Horní náměstí
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic
Major – podal informace týkající se lamp na Horním náměstí a možného porušení autorských
práv. Materiál byl členy rady vzat na vědomí.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 47

Bod programu: 49.

Různé – informace členů RMO
RMO vzala na vědomí informaci o Petici adresované společnosti Billa spol. s r. o. ohledně
parkování vozidel na parkovišti ul. Dobrovského. K dané problematice proběhne schůzka za
účasti náměstka Majora a zástupců odboru dopravy a územního rozvoje a odboru strategie a
řízení.
_____________________________________________________________________________________

Setkání RMO s předkyní Komise městské části Pavlovičky PhDr. Zitou Chalupovou:
Předsedkyně KMČ krátce představila městskou část Pavlovičky a okomentovala zásadní
problémy:
1. Doprava – východní tangenta
Luňáček (odbor strategie a řízení) uvedl, že v současné době pořizuje odbor strategie a
řízení aktualizaci studie možného přemostění Chválkovice – Samotišky, která bude
představena 15.12.2019 pracovní skupině a následně KMČ.
Primátor doplnil, že v současné době je pozastavená studie EIA a je nutné vyřešit náhradní
vodní zdroje. Konstatoval, že neutěšená dopravní situace v dané městské části je mu známa
a vybudování tangenty vnímá jako klíčové.
2. Cyklostezky
Losert (odbor strategie a řízení) detailně popsal navrhovanou trasu budoucí cyklostezky.
V souvislosti s trasováním cyklostezky konzultant uvedl, že byla kladně projednána s Policií
ČR možnost využít novou legislativu a umožnit legální vstup cyklistů na chodník a to po ulici
U Podjezdu.
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3. Estetizace
PhDr. Chalupová uvedla, jak byly využity finanční prostředky v rámci estetizace. V příštím
roce zvažuje KMČ financovat z programu estetizace malé hřiště (umělý povrch), popř. ve
spolupráci s KMČ Chválkovice zajistit sběrovou sobotu.
Na závěr PhDr. Chalupová poděkovala vedení města za spolupráci a podporu.

Jednání RMO bylo ukončeno v 18:15 hodin.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.
primátor města Olomouce

JUDr. Martin Major, MBA v.r.
1. náměstek primátora

39

