
ZÁPIS 
 

z 38. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 2. 2020 
 

 
Přítomni (bez titulů) 
primátor 

 
 
omluven 

náměstci primátora Pelikán, Bačák, Major, Záleská, Kolářová, 
Konečný 

neuvolnění členové rady města 
 
 
omluven 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

Šnevajs, Tichý (nepřítomen 10:00–12:00 hodin), 
Feranec (nepřítomen 9:00-10:00 hodin), Holpuch 
(nepřítomen od 15:00 hod) 
Žbánek 
Večeř 
Plachá  

tiskové oddělení 
zapisovatelky 

Štědrá, Konečný, Folta 
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 Přístřešky MHD na autobusových a tramvajových zastávkách a reklamních 

zařízení ve vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o.  
4 4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
5          5 Veřejná zakázka č. 20012 - ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, 

stropy - stavební část - zahájení, komise 
6         5.1 Veřejná zakázka č. 19182 - Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. 

Trnkova - schválení soutěžních podmínek 
7 6 Rozpočtové změny roku 2020 
8          7 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností 

MMOl v 2. pololetí 2019 
9 8 Bytové záležitosti 
10 9 Koordinace staveb most M7, TT 8. května a PPO II.B 
11 10 Smlouva o realizaci PPO IIB - most Masarykova 
12 11 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK 
13 12 Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín, Nová Ulice 
14 13 Petice - regulační plán RP-22 Sídliště Neředín -  Nová Ulice 
15       14 Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility 

Olomouc  – aktualizace akčních plánů  
16 15 Aktualizace studie přeložky silnice Chválkovice – Samotíšky  
17 16 Adaptační strategie - podání žádosti o podporu 
18 17 Okresní hospodářská komora – vyhodnocení dotace 
19 18 Multifunkční hala Olomouc – informace o dalším postupu 
20 19 Příprava úsporných opatření 
21 20 Služby městských společností a organizací, kompetence odborů 
22       21 Předchozí souhlas zřizovatele se zapojením škol - příspěvkových organizací 

do projektů 
23 22 Žádosti o dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v roce 2020 



 2 

24 23 Darování nepotřebného majetku požární ochrany 
25 24 Dotace v sociální oblasti 
26 25 Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI 
27 26 Kontrola dotace u 1. HFK Olomouc spolek poskytnuté v r. 2018 
28 27 Kontrola dotace u Ivo Hegera poskytnuté v roce 2018 
29 28 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 
30 29 Studijní cesta SHS ČMS 
31 30 Výjimka z alkoholu pro městské akce - 1. pololetí 2020  
32 31 Poskytnutí věcného daru partnerskému městu 
33 32 Organizační záležitosti 
34 32.1 Organizační záležitosti 
-          33 MDO – žádost o povolení změny ve smlouvě o nájmu nebytových prostor ze 

dne 29.3.2013 
- 34 Různé – informace členů RMO 
 
 
 

o O o 
 
38. schůzi rady města zahájil a řídil JUDr. Martin Major, 1. náměstek primátora. Předložený 
návrh programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen - 9 hlasů pro,                 
2 omluveni.  Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 

 

 

Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Materiál byl projednán bez diskuse a schválen 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 10. 2. 2020 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
 
Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultantky: Křížková, Kličková – odbor majetkoprávní 
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech. Rozprava byla vedena k bodům: 

- bod 1.1. – konzultantky okomentovaly navrhovanou směnu pozemků a reagovaly              
na dotazy členů rady;  
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- bod 2.1. – po diskusi byl materiál stažen s tím, že odbor majetkoprávní bude dále 
jednat s novým nájemcem o podmínkách nájmu, zejména o výši nájemného. Žadatel 
bude vyzván, aby prezentoval záměr využívání otočných reklamních hodin. 

Ostatní body byly projednány bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr směnit pozemky parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc a parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc                
ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za části pozemků parc. č. 962/1 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a parc. č. 959/10 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. schvaluje 
navýšení nájemného a pachtovného o inflační koeficient 2,8 % u nemovitého majetku 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

4. bere na vědomí 
změnu názvu právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,                       
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 709 94 234 na Správa 
železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, 
IČO: 709 94 234, a současně bere na vědomí, že dosud neuzavřené smlouvy se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 11000, IČO: 709 94 234 budou již uzavřeny se Správou železnic, státní 
organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 709 94 
234 dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

5. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 793/1, 
parc. č. 793/10, parc. č. 793/11, parc. č. 793/15, parc. č. 793/16, parc. č. 793/17 a parc.                
č. 793/18, vše orná půda v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

6. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
PR/BVB/001948/2014/Slo uzavřené dne 29. 7. 2015, s XXXXX a společností GasNet, s.r.o., 
spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu 
věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 19. 2. 2020 na 19. 2. 2024 a                                
v prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 19. 6. 2020 
na 19. 6. 2024 dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

7. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 6/3, parc. č. 604/2, parc. č. 613/3, parc. č. 637/3, parc. č. 1072, parc. č. 1077 a parc.                    
č. 1078, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
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8. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 6/3, parc. č. 604/2, parc. č. 613/3, parc.                    
č. 637/3, parc. č. 1072, parc. č. 1077 a parc. č. 1078, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Přístřešky MHD na autobusových a tramvajových zastávkách a reklamních zařízení  ve 
vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o.  
Konzultanti: Křížková, Plháková, Vačkářová – odbor investic 
Tichý uvedl bod. Křížková zrekapitulovala dosavadní průběh jednání mezi SMOI a 
společností euroAWK s.r.o. Uvedla, že zmiňovaná společnost preferuje pokračovat                        
ve spolupráci a zaslala nabídku, která tvoří přílohu materiálu. Na stůl byla rozdána informace 
se znaleckým posudkem o výši zůstatkové hodnoty stávajících přístřešků včetně laviček, 
reklamních panelů a přípojek elektrického napětí. Po diskusi bylo dohodnuto, že odbor 
majetkoprávní prostřednictvím advokátní kanceláře Ritter – Šťastný předloží společnosti 
euroAWK s.r.o. nabídku na koupi 67 přístřešků MHD za kupní cenu dle znaleckého posudku 
zadaného SMOl s požadavkem vyjádřit se k této nabídce do 21. 2. 2020. Dále bylo uloženo 
odboru investic ve spolupráci s odborem strategie a řízení a odborem dopravy a územního 
rozvoje předložit radě návrh dalšího postupu ve 2 variantách – 1. varianta pořízení nových 
přístřešků MHD, 2. varianta koncesní řízení (pořízení a provozování nových přístřešků 
MHD), včetně rozboru výhod, nevýhod a rizik jednotlivých variant s uvedením nezbytných 
věcných, časových a finančních opatření. V tomto duchu bylo upraveno usnesení i důvodová 
zpráva. Upravený materiál byl následně jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně informace o výši kupní ceny dle znaleckého posudku 

 

2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu prostřednictvím advokátní kanceláře Ritter - Šťastný předložit 
společnosti euroAWK s.r.o. nabídku na koupi 67 přístřešků MHD za kupní cenu dle 
znaleckého posudku zadaného SMOL s požadavkem vyjádřit se k této nabídce do 21. 2. 
2020 

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu předložit důvodovou zprávu na koupi 67 přístřešků MHD                           
z vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o. do vlastnictví SMOl za cenu dle znaleckého posudku 
zadaného SMOl a s účinností nejpozději ke dni 29. 3. 2020, která by byla předložena ZMO 
dne 9. 3. 2020 ke schválení 

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
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4. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s odborem strategie a řízení a odborem dopravy a územního 
rozvoje předložit RMO návrh dalšího postupu ve 2 variantách – 1. varianta pořízení nových 
přístřešků MHD, 2. varianta koncesní řízení (pořízení a provozování nových přístřešků 
MHD), včetně rozboru výhod, nevýhod a rizik jednotlivých variant s uvedením nezbytných 
věcných, časových a finančních opatření 

T: 2. 3. 2020 
O: vedoucí odboru investic, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, vedoucí 

odboru strategie a řízení 

 
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: Válková, Drešr – odbor investic 
Major okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
smlouvu o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města 
Olomouce na částech pozemků parc. č. 84/3 a parc. č. 84/13, vše ostatní plocha v k.ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví spolku TJ MILO Olomouc, z.s., spočívající v právu 
umístění a provozování veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, 
provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění veřejného osvětlení                    
na dobu neurčitou a bezúplatně dle důvodové zprávy bod 1.1, 

 

3. schvaluje 
záměr budoucího bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 124/1 ostatní plocha                         
o výměře cca 30 m2 v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným za bezúplatný převod části pozemku parc. č. 124/10 ostatní plocha 
o výměře cca 120 m2 v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce, mezi Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a statutárním 
městem Olomouc jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 5. 
Veřejná zakázka č. 20012 - ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy - 
stavební část - zahájení, komise 
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odbor investic 
Major uvedl bod. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy členů rady, zejména ohledně 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Na závěr byli nominováni do hodnotící komise 
náměstci Major a Konečný. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

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

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 5.1. 
Veřejná zakázka č. 19182 - Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova - 
schválení soutěžních podmínek 
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic; Křenková – odbor strategie a řízení 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Konzultantky vysvětlily důvody, proč je 
postupováno formou architektonické soutěže. Dále reagovaly na dotazy členů rady. 
Náměstek Pelikán upozornil na nutnost vybudování nové pobočky z důvodu plánovaného 
prodeje budovy na Brněnské ulici. Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
soutěžní podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel se, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
 
Bod programu: 6. 
Rozpočtové změny roku 2020 
Konzultantky: Dokoupilová, Hélová – odbor ekonomický 
Bačák provedl materiálem po stranách. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

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

 

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

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2020 dle 
důvodové zprávy - část B 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 7. 
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 2. 
pololetí 2019 
Konzultanti: Kubalík, Dokoupilová – odbor ekonomický 
Bačák uvedl bod. Kubalík reagoval na dotazy členů rady. Po diskusi byl materiál schválen 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 8. 
Bytové záležitosti 
Konzultanti: Zelenka – ředitel SNO, a.s. 
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech. Zelenka upozornil na změnu v usnesení 
a to z důvodu, že žadatel o byt XXXXX odmítl nabídku bytu v domě Synkova 8. Bytová 
komise ze dne 4. 2. 2020 vybrala ze zájemců o zmiňovaný byt jako náhradníka XXXXX. 
V tomto duchu bylo upraveno usnesení i důvodová zpráva.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 
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a) Jiráskova 10C, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1)  

b) Synkova 8, Olomouc, č.b. 28, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a)  

c) Synkova 4, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 se XXXXX dle důvodové zprávy bod 2b)  

d) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 2+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2c)  

e) Synkova 4, Olomouc, č.b. 30, o velikosti 3+1 se XXXXX dle důvodové zprávy bod 2d) 

f) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2e)  

g) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2f)  

h) Sokolská 48, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2g)  

ch) Jiráskova 9, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2h)  

i) Holická 51, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 4) 

 

3. bere na vědomí 
přechod nájmu bytu č. 2, Topolová 6, Olomouc na XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 3) 

 

4. schvaluje 
převedení budoucí kupní smlouvy na byt č. 2, Topolová 6, Olomouc na XXXXX,                            
po odsouhlasení Družstvem Olomouc, Jižní 

dle důvodové zprávy bod 3) 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 9. 
Koordinace staveb most M7, TT 8. května a PPO II.B 
Konzultanti: Drešr, Zedek – odbor investic; Černý, Klevar – odbor dopravy a územního 
rozvoje 
Major uved bod. Černý popsal organizaci provozu MHD (náhradní dopravu) podle etap 
uzavírek související s investičními akcemi, které doplňují třetí stavební akci Povodí Moravy a 
to rekonstrukci Masarykova mostu. Radní apelovali na včasnou a dobrou informovanost vůči 
občanům a návštěvníkům města. Bylo přislíbeno umístění informačních panelů u vlakového 
nádraží. Po diskusi byl materiál schválen v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 10. 
Smlouva o realizaci PPO IIB - most Masarykova 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje; Štěpánek – odbor právní 
Major okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o realizaci protipovodňového opatření Morava, Olomouc – zvýšení 
kapacity koryta II. B etapa v části dotýkající se mostu Masarykova a navazujících stavebních 
objektů dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat Smlouvu o realizaci protipovodňového opatření Morava, Olomouc – zvýšení 
kapacity koryta II. B etapa v části dotýkající se mostu Masarykova a navazujících stavebních 
objektů dle přílohy důvodové zprávy 

T: 24. 2. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
 
Bod programu: 11. 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major okomentoval materiál. Schváleno bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK dle přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK 

T: 2. 3. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 12. 
Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín, Nová Ulice 
Konzultanti: Černý, Kuklová Šobr – odbor dopravy a územního rozvoje 
Body 12. a 13. byly projednány současně. 
Major okomentoval materiály a uvedl, že stále probíhají jednání se společností Billa ohledně 
možného parkování vozidel pro rezidenty okolních nemovitostí. V rozpravě konzultanti 
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reagovali na dotazy členů rady. Materiály byly schváleny s tím, že budou dále předloženy                  
na jednání ZMO 9. 3. 2020. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu regulačního plánu RP-22 
Sídliště Neředín, Nová Ulice a vydat regulační plán RP-22 Sídliště Neředín, Nová Ulice 

 

3. ukládá 
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu RP-22 Sídliště 
Neředín, Nová Ulice a návrh na vydání regulačního plánu RP-22 Sídliště Neředín, Nová 
Ulice na zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 13. 
Petice - regulační plán RP-22 Sídliště Neředín -  Nová Ulice 
Viz. bod 12. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou DZ 

 

2. ukládá 
určenému zastupiteli předložit a projednat petice na nejbližším zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
 

3. ukládá 
informovat petenty ve smyslu důvodové zprávy 

T: 24. 2. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

4. schvaluje 
výpověď nájmu částí pozemků parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 2135               
o výměře 6 m2 a parc. č. 875/1 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc                     
dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/27/2005/M ve znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené                         
se společností outdoor akzent s.r.o. 

 

5. schvaluje 
schvaluje výpověď nájmu části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/77//2003/Pl ve znění 
dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené s panem XXXXX 
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu: 14. 
Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc  
– aktualizace akčních plánů  
Konzultanti: Bogoč, Struna, Luňáček, Šlachtová, Kruťová – odbor strategie a řízení 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Bogoč blíže okomentoval materiál a dále 
v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. Na závěr uvedl, že materiál bude postoupen                   
ke schválení v zastupitelstvu. Odsouhlaseno bez úprav v předloženém znění.   
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit akční plán Strategického plánu rozvoje města Olomouce na rok 2020 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
schválit akční plán Plánu udržitelné městské mobility Olomouc na roky 2020 - 2022 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 15. 
Aktualizace studie přeložky silnice Chválkovice – Samotíšky  
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Konzultanti okomentovali materiál s tím, že 
vybraná varianta bude posuzována v rámci EIA. Rozhodnutí, zda pokračovat v projektové 
přípravě, bude tedy záviset na výsledku posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 
Schváleno bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 16. 
Adaptační strategie - podání žádosti o podporu 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení; Sítek, Sečkařová – odbor dotačních 
projektů 
Pelikán uvedl bod. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy členů rady. Předložený 
materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou žádosti o dotaci a podáním žádosti o dotaci do výzvy SGS-3 Oslo 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 17. 
Okresní hospodářská komora – vyhodnocení dotace 
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení; Kašpar – ředitel OHK 
Před projednáváním bodu upozornil radní Feranec na možný střet zájmu z důvodu členství 
v představenstvu společnosti. 
Pelikán okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 18. 
Multifunkční hala Olomouc – informace o dalším postupu 
Konzultanti: Bogoč - OSTR, Hlídek - OCRKS, Drešr - odbor investic 
Bogoč okomentoval důvodovou zprávu. 
V rámci rozpravy byla projednána témata a řešeny dotazy: 
- demolice malé haly a její náklady,  
- možnost úpravy (zlevnění) projektu malé haly tak, aby mohla být využita již vydaná 
dokumentace pro územní rozhodnutí,  
- Záleská zjistí, zda trvá zájem spolku Hanácká mládež o spoluúčast při realizaci projektu 
malé haly 
- zvolení cesty, kterou se město bude ubírat, tj. např. koncesní řízení, pronájem pozemku 
s právem místa stavby, ve vlastní režii atd., bylo uloženo popsat tyto varianty a předložit radě 
města 
- zjištění možnosti financování v rámci dotací MŠMT 
- informace o studii proveditelnosti – termín ukončení v 03/2020 
V rámci zápisu bylo uloženo odboru školství ve spolupráci s odborem cestovního ruchu, 
kultury a sportu prověřit využitelnost kapacit využití ledové plochy malé haly pro účely škol 
(T: 6. 4. 2020) 
Návrh usnesení byl upraven v intencích diskuse dle požadavku členů RMO. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení ve spolupráci s odborem právním, odborem investic, 
odborem cestovního ruchu, kultury a sportu a odborem majetkoprávním zpracovat analýzu 
rizik jednotlivých modelů výstavby a provozování 

T: 6. 4. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 zdržel se, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
Bod programu: 19. 
Příprava úsporných opatření 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Bačák okomentoval materiál, zmínil mimo jiné, že celý proces opatření by se měl zásadněji 
promítnout v rozpočtu r. 2021. 
V rozpravě byly zmíněny některé konkrétní náměty jako např. zavedení motivačních prvků 
pro občany k přihlášení se k trvalému pobytu v Olomouci, zapojení příspěvkových organizací 
do procesu úsporných opatření, projednání dopadů navrhovaných úspor směrem k akciovým 
společnostem města ad. Materiál byl projednán bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
předložit návrh řešení úsporných opatření dle úkolů a odpovědnosti uvedených v důvodové 
zprávě 

T: 25. 5. 2020 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora, Večeř Jan, Bc., tajemník 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 20. 
Služby městských společností a organizací, kompetence odborů 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Tajemník uvedl bod a okomentoval tabulku v příloze týkající se návrhu přesunu kompetencí 
mezi odbory případně přenesení správy na městské společnosti.  
Po rozpravě byl materiál přijat bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
příslušným odborům (garantům veřejně prospěšných služeb) v součinnosti s odborem 
strategie a řízení postupovat i nadále dle závěrů důvodové zprávy 

T: 29. 6. 2020 
O: vedoucí odborů 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 21. 
Předchozí souhlas zřizovatele se zapojením škol - příspěvkových organizací do 
projektů 
Konečný uvedl bod a reagoval na dotazy členů rady. Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
věcně příslušného náměstka pro oblast školství vydáváním předchozího souhlasu k zapojení 
příspěvkových organizací - škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, do 
realizace projektů blíže specifikovaných v dokumentaci odboru školství MMOl 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 

T: 24. 2. 2020 
O: vedoucí odboru školství 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 22. 
Žádosti o dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v roce 2020 
Konzultanti: Langr, Vysloužil – odbor ochrany 
Major uvedl bod, materiál byl projednán bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podání žádostí dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9  hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
 
Bod programu: 23. 
Darování nepotřebného majetku požární ochrany 
Konzultanti: Langr, Vysloužil – odbor ochrany 
Major uvedl bod. Langr reagoval na dotazy členů RMO k předmětnému vozidlu. Projednáno 
bez úprav. 
Usnesení: 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
darování nepotřebného majetku dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
podpisem darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 

T: 2. 3. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 24. 
Dotace v sociální oblasti 
Konzultant: Majer – odbor sociálních věcí 
Kolářová uvedla bod. RMO schválila předložené žádosti ve shodné výši, jak byly navrženy 
příslušnou odbornou komisí RMO. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 
a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových smluv 

 

4. nevyhovuje 
žádostem do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z 
rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací a z toho vyplývající rozpočtové změny a schválit uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotace, ve znění dle vzorových smluv u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu 
SMOl, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
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7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádostem nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 25. 
Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI 
Konzultant: Kučera – odb. interního auditu a kontroly 
Konzultant uvedl, že v rámci auditu nebyly zjištěny nedostatky. Projednáno bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 26. 
Kontrola dotace u 1. HFK Olomouc spolek poskytnuté v r. 2018 
Konzultant: Kučera – odb. interního auditu a kontroly 
Konzultant uvedl, že kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, projednáno bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 27. 
Kontrola dotace u Ivo Hegera poskytnuté v roce 2018 
Konzultant: Kučera – odb. interního auditu a kontroly 
Kučera uvedl, že kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. V rozpravě radní 
upozorňovali na vysokou míru dotace v porovnání s vlastními náklady a na ne příliš vysokou 
kvalitu akce. Rada města vzala materiál 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 28 
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Bod programu: 28. 
Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 
Konzultant: Kučera – odb. interního auditu a kontroly 
Kučera seznámil radní se zjištěnými nedostatky, které se týkaly inventarizace majetku, 
pohledávek a evidence majetku, fakturace, hospodaření s fondy, výběru školného a dalších 
činností. Konečný, jako věcně příslušný náměstek uvedl, že s ředitelem provede vzhledem 
k počtu zjištěných nedostatků osobní pohovor. 
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 29 
 
 
Bod programu: 29. 
Studijní cesta SHS ČMS 
Záleská uvedla bod a navrhla doplnit usnesení o bod: „RMO ukládá zpracovat závěrečnou 
zprávu včetně příkladů dobré praxe využitelných pro město Olomouc“. Rada města návrh 
akceptovala.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na studijní cestě dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zpracovat závěrečnou zprávu včetně příkladů dobré praxe využitelných pro město Olomouc 

T: 29. 6. 2020 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., člen rady města 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 30. 
Výjimka z alkoholu pro městské akce - 1. pololetí 2020  
Záleská uvedla bod. Uvedla, že kalendář akcí bude odborem cestovního ruchu, kultury a 
sportu rozeslán radním v nejbližší době /úkol/ O: OCRKS 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek na akci Olomoucké masopustní veselí dne 15. 2. 
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2020 na veřejném prostranství Horního náměstí, na akci Olomoucké Velikonoce ve dnech 
6. 4. - 12. 4. 2020 na veřejném prostranství Horního náměstí, na akci Olomoucký tvarůžkový 
festival ve dnech 18. 4. - 19. 4. 2020 na veřejném prostranství Horního a Dolního náměstí, 
na akci Zahájení turistické sezony dne 16. 5. 2020 na veřejném prostranství Horního náměstí 
a na akci Svátky města Olomouce ve dnech 5. 6. - 7. 6. 2020 na veřejném prostranství 
Horního náměstí 

 

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

T: 24. 2. 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 31 
 
 
Bod programu: 31. 
Poskytnutí věcného daru partnerskému městu 
Konečný uvedl bod. Konstatoval, že dar je spíše symbolického charakteru, měl by zajistit 
rychlou pomoc partnerskému městu. Dar v hodnotě vyšší než 20 tis. Kč by podléhal 
schválení zastupitelstva, které se bude konat až druhý týden v březnu. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí věcného daru dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 32. 
Organizační záležitosti 
Tajemník okomentoval materiál, navrhl prodloužení 1 funkčního místa, jehož mzdové výdaje 
jsou plně hrazeny z dotace, schválit. Materiál byl projednán bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru dotačních projektů Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2023 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
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Bod programu: 32.1. 
Organizační záležitosti 
Tajemník uvedl bod.  
Záleská požádala o úpravu důvodové zprávy, spočívající ve vyškrtnutí návrhu na zrušení 1 
funkčního místa v oddělení kultury v rámci odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. 
Přislíbila do příští schůze RMO předložit upravený návrh na zrušení 1 funkčního místa 
v rámci uvedeného odboru. Důvodová zpráva byla v tomto smyslu upravena. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle upravené důvodové zprávy s účinností 
od 1. 4. 2020 a 1. 5. 2020 

 

3. ukládá 
zpracovat dodatek "Podpisového řádu SMOl" a "Organizačního řádu MMOl a MPO" se 
zakomponováním změn dle upravené důvodové zprávy 

T: 23. 3. 2020 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
Bod programu: 33  
MDO – žádost o povolení změny ve smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
29.3.2013 (staženo) 
Bod byl stažen s tím, že bude zjištěno, zda některá ze společností města nemá k dispozici 
nebytové prostory, které by byly pro MDO vhodné. 
 
 
Bod programu: 34  
Různé – informace členů RMO 
Pelikán: 
- pozval radní na Lidový bál, který se koná 22.2.2020 
 
Bačák: 
- informoval o dopisu vedení společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. týkající se záležitosti 
reklamace podlah, kde předkládají svůj návrh na řešení situace. 
 
Konečný: 
- informoval o přípravě akce setkání primátorů našich partnerských měst v rámci zemí V4, 
které se uskuteční v Olomouci 13. a 14. května 2020. Představil oficiální logo akce a uvedl, 
že byla podána žádost o dotaci ve výši 20 tis. euro z Visegrádského fondu.  

 
- bylo rozhodnuto, že ve středu 12. 2. 2020 proběhne mimořádné jednání RMO 
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Účast předsedkyně KMČ 17 Olomouc – střed paní Magdalény Vanečkové na jednání 
RMO dne 10.2.2020 
Konzultanti: Horňáková – odd. KMČ a DP; Křížková, Otiepková – majetkoprávní odb.; Majer 
– odb. sociálních věcí; Luňáček – odb. dopravy a územního rozvoje; Zedek – odb. investic; 
Swaczina – odb. městské zeleně a odpadového hospodářství  
 
Předsedkyně KMČ Olomouc – střed M. Vanečková přednesla radě města témata, která 
nejvíce tíží občany v uvedené městské části. Jednotliví členové rady a konzultanti na ně 
v rámci rozpravy reagovali: 
- Tramvaje u Plaveckého bazénu: 
Náměstkyně Záleská informovala, že zábor pozemků pro tramvaje již nebude prodloužen, 
dojde k jejich odstranění.  
- Kontejnery divadla Tramtárie: 
Konzultantky z majetkoprávního odboru uvedly, že je prováděno šetření v této věci, divadlo 
bylo vyzváno k odstranění, požádali si o pronájem uvedeného pozemku. 
- Plocha za starou tržnicí: 
Náměstek Pelikán uvedl, že nový nájemce provádí revitalizaci objektu tržnice. Aby mohl 
dokončit projekt, požádal o pronájem přilehlých pozemků, ovšem je nutné, aby došlo 
k dohodě s vlastníkem okolních pozemků. Zástupce vedení města se sejde s oběma 
stranami, aby dopomohl k dohodě.  
- Michalské schody, Terezská brána: 
Konzultantka Otiepková k provedené rekonstrukci z roku 2009 uvedla, že práce nebyly dle 
zjištění majetkoprávního odboru, který si nechal udělat rozsáhlý průzkum, provedeny tak, jak 
měly. V roce 2014 proběhly reklamační sanační práce, aby se zabránilo neustálému průsaku 
vody, ale i toto řešení se ukázalo jako neuspokojivé. Konzultant Zedek uvedl, že s firmou 
bylo jednáno o možnosti pozáručních oprav, ale neúspěšně. Proběhly určité dílčí opravy, ale 
pro úplnou nápravu stavu by bylo nutné alokovat potřebné finanční prostředky z rozpočtu 
města v rámci samostatné investiční akce. Konstatoval, že podobný problém je i 
s Michalskými schody, tam je vydáno závazné stanovisko a odbor investic již pracuje na 
přípravě akce. Co se týká hradeb, které jsou poničeny grafity, je nutné schválení památkářů, 
jelikož se jedná o kulturní památku 
- Vánoční trhy: 
Náměstkyně Záleská informovala, že záležitost je řešena širší pracovní skupinou, bude 
zahájeno zadávací řízení kvůli schválení koncese na další období. Záleská zmínila záměr 
přesunout zábavní zónu včetně kluziště za tržnici, nebo v rámci trhů zvýšit důraz na lidovou 
tradici. 
- Zintenzivnění úklidu města, zejména v Riegrově a Barvířské ul.: 
M. Vanečková navrhovala použít na úklid finanční prostředky, které se díky mírné zimě ušetří 
za zimní údržbu. Náměstek Bačák uvedl, že finance jsou alokovány na odboru dopravy a 
územního rozvoje, na konci března končí zimní období, pak dojde k vyhodnocení. 
Požadavky jsou předkládány odborem městské zeleně a odpadového hospodářství. Bylo 
konstatováno, že by bylo vhodné, aby úklid řešili sami provozovatelé občerstvení. Možnosti 
řešení projedná tajemník s živnostenským odborem. V případě, že by nedošlo k dohodě s 
živnostníky, mohlo by se přistoupit k určitým restrikcím. 
- Předzahrádky: 
M. Vanečková kritizovala současný nejednotný vzhled předzahrádek, zejména podesty a 
různý styl jejich ohraničení. Konzultant Luňáček uvedl, že se připravuje nový koncept řešení 
předzahrádek. K problematice  zimních předzahrádek Záleská uvedla, že Památkový ústav 
nesouhlasí, je nutné jednat o změně Regulačního plánu (O: ODÚR) 
- Parkování v centru: 
Luňáček uvedl, že se tvoří parkovací politika města a nový systém vydávání parkovacích 
karet. V rámci sportovních a kulturních akcí bude parkování řešeno samostatně.  
- Bezdoplatková zóna v Riegrově ulici: 
Bylo konstatováno, že by bylo nutné vydat Opatření obecné povahy, byli bychom první 
město, které si toto v centru vyhlásí. RMO na své minulé schůzi návrh tohoto opatření 
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projednala a neschválila. K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuse, M. Vanečková předala 
náměstkyni Kolářové podpisový arch - Souhlas vlastníků nemovitostí v Riegrově ulici 
s vyhlášením bezdoplatkové zóny. RMO se bude problematikou vyhlášení bezdoplatkové 
zóny znovu zabývat. 
 
 
 
Jednání RMO bylo ukončeno v 17.15 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 14. 2. 2020. 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

 
 


