ZÁPIS
ze 47. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 4. 2020
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)

Přítomni (bez titulů)
primátor
náměstci primátora

Žbánek
Pelikán, Záleská, Bačák, Kolářová, Konečný,
Major

neuvolnění členové rady města

Tichý, Šnevajs (nepřítomen 11:00 – 12:00 hod.),
Feranec, Holpuch (nepřítomen od 12:45 -

tajemník MMOl
vedoucí OKP
tiskové oddělení
zapisovatelky

Večeř
Plachá
Štědrá, Folta
Sedláková, Vychodilová

čas zahájení: 9:00 hodin velký zasedací sál, Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním termínem plnění)
2
2.
Majetkoprávní záležitosti
3
3.
euroAWK s. r. o. – koupě přístřešků MHD, pacht reklamních panelů a nájem
pozemků pod samostatně stojícími reklamními panely
4
4.
Veřejná zakázka č. 20072 – Dodávka dvou dopravních automobilů 2020 –
zahájení, komise
5
4.1.
Veřejná zakázka č. 20063 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična,
stropy – dodávka ICT – zahájení, komise
6
4.2.
Veřejná zakázka č. 20064 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična,
Stropy – dodávka pomůcek – zahájení, komise
4.3.
Veřejná zakázka č. 20017 – Olomoucké vánoční trhy 2020 – 2024 – zahájení,
Komise (staženo)
7
4.4.
Veřejná zakázka č. 20011 – Peškova č. 487/2, k. ú. Povel, obec Olomouc –
zateplení objektu a výměna výplní okenních otvorů II. - zadání
8
4.5.
Veřejná zakázka č. 20062 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična,
stropy – dodávka nábytku – zahájení, komise
1
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46

40.

Veřejná zakázka č. 19144 – polopodzemní kontejnery Nové Sady – podpis
smlouvy
VZ č. 20075 Oprava napájecích kabelů MR Střed – most Bristol – Bělidla
(NK24) – IV. Etapa – příkazní smlouva
VZ. č. 20051 ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd
- stavba - zahájení
Veřejná zakázka č. 20012 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična,
stropy – stavební část – vyloučení, zadání
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Odpadové centrum Olomouc
Mošnerova – smlouva budoucí o realizaci přeložky ČEZ
Velkomoravská, Skupova – propojení cyklostezka
Financování realizace akce LC U Hájenky II. etapa
Bytové záležitosti
Rozpočtové změny roku 2020
Závěrečný účet – výsledky hospodaření SMOl za rok 2019
Účetní závěrka SMOl k 31. 12. 2019
Předzahrádky
Povolení výjimky – pěší zóna (staženo)
Zvláštní užívání komunikací
Kampaň – Olomouc si pomáhá (na stůl)
Návrh řešení – havarijní stav střechy Plaveckého stadionu (staženo)
Olterm – prodloužení stávající smlouvy pronájmu Plaveckého stadionu a
budoucí řešení bazénové vany
Veřejná zakázka – zajištění realizace dvou expozic zahradnických výstav
na Výstavišti Flora Olomouc, a. s.
Protipovodňová opatření IV. etapa – informace o postupu
Podmínky provozu elektrokoloběžek
Přehled a popis variant provozování teplárenské infrastruktury po r. 2024
Monitoring památky UNESCO
Hodnotící zpráva o MA21 města Olomouce a Akční plán zlepšování MA21
města Olomouce
Prominutí nájemného u komerčních prostor v objektech vlastněných či
Spravovaných městskými příspěvkovými organizacemi (mimo školská
zařízení) v souvislosti s výskytem COVID-19
Plnění Programového prohlášení RMO za rok 2019
Klíčové aktivity projektu Olomouc plánuje budoucnost 2
On-line systém KMČ – rozpočtové změna
Rodinná politika SMOl
Prevence kriminality – vyhodnocení roku 2019, dotace MV ČR 2020
Prominutí nájemného z prostor v objektech příspěvkových organizací – škol
v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19
Schválení účetních závěrek, finančního vypořádání příspěvkových organizací
- škol za účetní období r. 2019, posílení finančních prostředků z rezervních
fondů do fondů investic příspěvkových organizací – škol, odvodů z fondů
investic příspěvkových organizací – škol, snížení neinvestičních příspěvků
zřizovatele příspěvkových organizací – škol r. 2020
Stanovisko statutárního města Olomouc k navýšení kapacity speciální školy
Požární ochrana
Ochranné zdravotní pomůcky – přijetí a poskytnutí daru
Dopad současného stavu na realizaci a přípravu dotovaných projektů
Změna výzvy Nositele ITI OA č. 60 (Telematika III)
Projekt „Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice
Olomoucké aglomerace III“ – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Projekt „Olomouc plánuje budoucnost“ – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
2

47
48
49
50
51
52
53
54
55
-

Bytové záležitosti BPS
Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje – Memorandum o
Spolupráci (staženo)
43.
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 9. zasedání ZMO konaného
9. 3. 2020 a 10. zasedání ZMO konaného 6. 4. 2020
44.
Smlouva o pronájmu sbírkových předmětů (MUO)
45
Organizační záležitosti – Dodatek č. 11 „Organizačního řádu Magistrátu
města Olomouce a Městské policie Olomouc“
45.1. Organizační záležitosti – Informace tajemníka MMOl o provozu magistrátu
a výkonu agend od 27. 4. 2020
45.2. Organizační záležitosti – Vejdovského 2
46.
AQUAPARK OLOMOUC, a. s.
47.
VZ „Ulice 1. máje – rekonstrukce tramvajové tratě, komunikace a inženýrských
sítí II“ – dohoda o narovnání
48.
Zoologická zahrada Olomouc - ceník vstupného od 1. 5. 2020
49.
Různé – informace členů RMO
41.
42.

oOo
46. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle
požadavků členů rady a poté byl schválen – 11 hlasů pro. Následovalo projednávání
jednotlivých bodů programu.
oOo

Bod programu: 1.
Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním termínem plnění)
Primátor uvedl bod, projednáno bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 27. 4. 2020 dle části A) důvodové
zprávy
- informace o plnění úkolů se čtvrtletním termínem plnění dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
- část 6, bodu 35 usnesení RMO ze dne 24. 2. 2020 týkající se Dotací v oblasti zahraničních
aktivit s důrazem na partnerská města
- část 4, bodu 36 usnesení RMO ze dne 23. 3. 2020 týkající se Svěření části působnosti
Rady města Olomouce odboru investic Magistrátu města Olomouce
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1
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Bod programu: 2.
Majetkoprávní záležitosti
Konzultanti: Křížková, Kličková, Jiříčková – majetkoprávní odbor
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech, rozprava proběhla k bodům:
2.6 – Předkladatel navrhoval zaměřit se na důslednější opatření. Projednáno bez úprav.
3.1 a 3.2 – v rámci rozpravy radní diskutovali o problematice billboardů na veřejných
prostranstvích, projednáno bez úprav.
3.14 – Předkladatel konstatoval, že se jedná o druhou vlnu žádostí o prominutí nájemného
v městských prostorách. S ohledem na připravovaná opatření státní podpory na podporu
hospodářství v souvislosti se šířením koronavirové nákazy RMO vzala žádosti pouze na
vědomí, majetkoprávní odbor připraví souhrnný materiál, který radě města předloží na
některém z dalších jednání.
Major požádal o doplnění o dalšího žadatele – MVDr. Špruček – podklady zašle na
majetkoprávní odbor.
5.1 a 5.2 – usnesení k těmto bodům byla vyčleněna, problematika byla projednána a
odhlasována v rámci samostatného bodu programu č. 46. Aquapark Olomouc
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 487/4 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 757/36 zahrada o výměře 933 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po zpracování
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
3.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 971/2 zahrada o výměře 65 m2 v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
4.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 15/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 15/30 ostatní
plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
5.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 808/1 ostatní plocha o výměře 116 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
6.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXXo prodej pozemku parc. č. 46/32 zahrada v k. ú. Droždín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
7.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 46/32 zahrada o výměře 303 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
8.
schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 1678/32 orná půda o výměře 6035 m2, parc. č.
1678/34 orná půda o výměře 40 m2 a parc. č. 1678/35 orná půda o výměře 1040 m2, vše v
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
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9.
schvaluje
záměr propachtovat pozemky parc. č. 1689/1 orná půda o výměře 4207 m2, parc. č. 1691
orná půda o výměře 4275 m2, parc. č. 1693 orná půda o výměře 4406 m2, parc. č. 1692/1
orná půda o výměře 1637 m2, parc. č. 1688/2 orná půda o výměře 566 m2, parc. č. 1678/42
orná půda o výměře 5 m2, a částí pozemků parc. č. 1690/1 orná půda o výměře 1850 m2,
parc. č. 1678/32 o výměře 890 m2 a parc. č. 1687/1 ostatní plocha o výměře 4320 m2, vše v
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
10.
schvaluje
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 2134 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/60/2004/M ze dne 6. 9. 2004 ve
znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené se společností outdoor akzent s.r.o. a podání žaloby o
vyklizení a následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu nájmu dle
důvodové zprávy bod č. 3.1.
11.
schvaluje
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 2134 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/128/2001/Pl. ze dne 17. 3. 2003
ve znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené s panem XXXXXa podání žaloby o vyklizení a
následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové
zprávy bod č. 3.1.
12.
trvá
na usnesení RMO ze dne 10. 2. 2020 ve věci schválení výpovědi nájmu části pozemku parc.
č. 590/3 o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EMNS/77//2003/Pl ze dne 11. 4. 2003 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené s XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
13.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem částí pozemků parc. č. 987/12 ostatní plocha o výměře 3 m2 a parc. č.
987/1 ostatní plocha o výměře 13 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.3.
14.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 12,5 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
15.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXXo nájem části pozemku parc. č. 590/2 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
16.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 300/10 ostatní plocha o výměře 167 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
17.
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/002955/2018/Mlc ze dne 31. 12. 2018, jejímž
předmětem je nájem pozemku parc. č. 806/1 ostatní plocha o výměře 279 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, uzavřené s panem XXXXX, manžely XXXXX, panem XXXXX,
panem XXXXX, panem XXXXX a paní XXXXX spočívající ve změně subjektu na straně
nájemce z paní XXXXX na paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
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18.
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc. č. 575/7 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc Společenství vlastníků Trnkova 35, 37, 39, Olomouc se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
19.
schvaluje
pacht pozemků parc. č. 447/23 zahrada o výměře 506 m2 a parc. č. 447/24 zahrada o
výměře 312 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek Před
lipami 641/3, Olomouc a Společenství vlastníků jednotek Litovelská č.p. 163/č.o.18 dle
důvodové zprávy bod č. 3.9.
20.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek Litovelská č.p. 163/č.o.18 o prodej části pozemku
parc. č. 447/23 zahrada o výměře 82 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.9.
21.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002718/2017/Mlc ze dne 31. 10. 2017
uzavřenou s panem XXXXX, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 460/9 ostatní
plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, spočívající v rozšíření předmětu
pachtu o část pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha o výměře 30 m2, o část pozemku parc.
č. 460/11 ostatní plocha o výměře 116 m2 a o pozemek parc. č. 460/54 ostatní plocha o
výměře 53 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
22.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17. 9. 2007, ve znění dodatku, uzavřené
se spolkem Jdeme Autistům Naproti z.s., k prostorám o výměře 27,52 m2 v 1. NP budovy č.
p. 587, obč. vyb., ul. Slovenská č. o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 7/1 zast. plocha
a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve změně výše nájemného dle
důvodové zprávy bod č. 3.11.
23.
schvaluje
nájem prostoru - bezbariérové garáže 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 panu XXXXXdle důvodové zprávy bod č. 3.12.
24.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXXo nájem prostoru - bezbariérové garáže 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.
3.12.
25.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu prostor č. AB/2016/640 (OMAJ/NAJ/002565/2016/Kon) ze dne 14.
10. 2016 uzavřené se společností STAVHOLD a.s., jejímž předmětem je nájem 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, statutárnímu městu Olomouc, spočívající v rozšíření
předmětu nájmu o jednu kancelář na celkovou výměru prostor 636 m2 dle důvodové zprávy
bod č. 3.13.
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26.
bere na vědomí
důvodovou zprávu bod č. 3.14.
27.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana XXXXX a paní XXXXX na koupi pozemku parc. č. 78/1 ostatní plocha o
výměře 1 639 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
28.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 824/65 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní
cenu ve výši 2 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
29.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 247/4 zahrada v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
30.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti RÓZA - WEST, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 300/3 ostatní
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 4.4.
31.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti KRAJIczech s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha o
výměře 1 390 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
32.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 49 m2
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
33.
schvaluje
podání žaloby na nahrazení projevu vůle manželů XXXXXk uzavření darovací smlouvy na
stavby vodovodu DN 80 a kanalizace DN 300 na pozemku parc. č. 1677/2 ostatní plocha v k.
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, blíže specifikované v rozhodnutí o trvalém užívání Č.
j. ŽP/21301/05/06/Sko ze dne 7. 2. 2006 dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
34.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX na stavby
vodovodu DN 80 a kanalizace DN 300 na pozemku parc. č. 1677/2 ostatní plocha v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc, blíže specifikované v rozhodnutí o trvalém užívání Č. j.
ŽP/21301/05/06/Sko ze dne 7. 2. 2006 dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
35.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se stavbou „SO 162.1 Připojení polní cesty na silnici
II/646 k. ú. Chválkovice“ na pozemku parc. č. 1400/3 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc, s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
36.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu a kanalizace na
pozemcích parc. č. 1250 a parc. č. 1317, vše ostatní plocha v k.ú. Slavonín, obec Olomouc,
s paní XXXXX a panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
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37.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
splaškové kanalizace DN 250 s paní XXXXX a panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č.
5.6.
38.
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-IM-BKS/003320/2017/Hrb mezi
statutárním městem Olomouc a společností Sochorova stavební s.r.o., dle důvodové zprávy
bod č. 5.7.
39.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací č.
OMAJ-IM/DOH/001100/2016/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností
Sochorova stavební s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
40.
schvaluje
podání žaloby na nahrazení projevu vůle pana XXXXX k uzavření darovací smlouvy o
převodu staveb vodovodu DN 80 v délce 201,94 m a kanalizace DN 250 v délce 200,94 m,
blíže specifikované v kolaudačním souhlasu č. j. SMOL/306310/2018/OZP/VH/Skb ze dne
18. 12. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
41.
souhlasí
s provedením technického zhodnocení zařízení energetického využití kalového plynu na
ČOV Olomouc – kogenerační jednotky (modul č. 2) a s odepisováním tohoto technického
zhodnocení společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. za podmínek dle důvodové
zprávy bod č. 5.10.
42.
bere na vědomí
změnu názvu společnosti Libli s.r.o., se sídlem Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00 Brno, IČO:
045 93 332 na Nordic Telecom Regional s.r.o., se sídlem Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00
Brno, IČO: 045 93 332, a současně bere na vědomí, že dosud neuzavřené smlouvy se
společností Libli s.r.o., se sídlem Dornych 486/47b, Trnitá, 617 00 Brno, IČO: 045 93 332
budou již uzavřeny se společností Nordic Telecom Regional s.r.o., se sídlem Dornych
486/47b, Trnitá, 617 00 Brno, IČO: 045 93 332 dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
43.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a užívání mikropilotové stěny v pozemku parc. č. 132/7 ostatní
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
44.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a užívání mikropilotové
stěny v pozemku parc. č. 132/7 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
45.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 93/86 a parc. č. 93/29, vše ostatní plocha, uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 93/29, parc. č. 93/86 a parc. č.
511/1, vše ostatní plocha a umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 93/86
ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
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Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
46.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 93/86 a parc. č. 93/29, vše
ostatní plocha, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 93/29, parc. č. 93/86 a parc. č. 511/1, vše ostatní plocha a umístění a provozování
trafostanice na pozemku parc. č. 93/86 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
47.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 446/43 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
48.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN a optického kabelového vedení na pozemku parc. č.
446/43 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
49.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 730 lesní pozemek v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
50.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 730 lesní pozemek v k. ú. Lošov,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.5.
51.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 178/3 orná půda, parc. č. 178/2, parc. č. 183/31, parc. č. 1059/2, parc. č.
1059/19, parc. č. 1059/22 a parc. č. 1126, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Černovír, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
52.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 178/3 orná půda, parc. č. 178/2,
parc. č. 183/31, parc. č. 1059/2, parc. č. 1059/19, parc. č. 1059/22 a parc. č. 1126, vše
ostatní plocha, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
53.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 132/7 a parc. č. 590/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.7.
54.

schvaluje
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uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 132/7 a parc. č. 590/1, vše
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
55.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1736 trvalý travní porost, parc. č. 1737 ovocný sad a parc. č. 2021
ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
56.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1736 trvalý travní porost, parc. č.
1737 ovocný sad a parc. č. 2021 ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
57.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 116/32, parc. č. 116/5 a parc. č. 116/33, vše ostatní plocha v k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.9.
58.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 116/32, parc. č. 116/5 a parc. č.
116/33, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
59.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 90/38 a parc. č. 90/34, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
60.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 391 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
61.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku
parc. č. 866 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
62.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 866 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
63.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
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parc. č. 607/2, parc. č. 634/10 a parc. č. 634/14, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
64.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 607/2, parc. č. 634/10 a parc. č. 634/14,
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
65.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku
parc. č. 368/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
66.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 368/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.14.
67.
revokuje
usnesení RMO ze dne 12. 8. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.8. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení na pozemcích parc. č. 715/1 ostatní plocha, parc. č. 721 a parc. č. 723/1, vše orná
půda, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
68.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 715/1 ostatní plocha, parc. č. 721 a parc. č. 723/1, vše orná půda, vše v
k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.15.
69.
revokuje
usnesení RMO ze dne 21. 10. 2019, bod programu č. 2., bod č. 5.10. důvodové zprávy ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení na pozemku parc. č. 2004/3 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
70.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemku parc. č. 2004/3 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
71.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku parc. č.
354/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.
72.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
horkovodní přípojky na pozemku parc. č. 354/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u
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Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.17.
73.
revokuje
usnesení RMO ze dne 19. 6. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.8. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na
pozemcích parc. č. 21/24, parc. č. 97/5, parc. č. 97/10, parc. č. 804/5, parc. č. 808/3 a parc.
č. 1114, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 637/3, parc. č. 651/3 a parc. č. 685/5,
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 2/1, parc. č. 71/2 a parc. č. 541/2, vše ostatní
plocha v k. ú. Neředín, vše obec Olomouce ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.18.
74.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 21/24, parc. č. 97/5, parc. č. 97/10, parc. č. 804/5, parc. č. 808/3 a parc. č. 1114, vše
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 637/3, parc. č. 651/3 a parc. č. 685/5, vše ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 71/2 a parc. č. 541/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín,
vše obec Olomouce ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
6.18.
75.
revokuje
usnesení RMO ze dne 5. 12. 2017, bod programu č. 4., bod č. 6.8. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na
pozemcích parc. č. 148/3 a parc. č. 602/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.

76.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 602/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
77.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. st. 1054/2 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba s č.p. 502, 503, byt. dům,
parc. č. 553/1, parc. č. 555/2, parc. č. 556/3 a parc. č. 557/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 6.20.
78.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. st. 1054/2 zastavěná plocha a nádvoří, na
němž stojí stavba s č.p. 502, 503, byt. dům, parc. č. 553/1, parc. č. 555/2, parc. č. 556/3 a
parc. č. 557/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
79.
revokuje
usnesení RMO ze dne 2. 9. 2008, bod programu č. 2., bod č. 2.30. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
plynovodu na pozemku parc. č. 95/1 ostat. plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. Ostrava dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
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80.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 95/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.
euroAWK s. r. o. – koupě přístřešků MHD, pacht reklamních panelů a nájem pozemků
pod samostatně stojícími reklamními panely
Konzultanti: Křížková, Plháková – majetkoprávní odbor
Pelikán uvedl bod a konstatoval, že důvodová zpráva je složena z částí, které jsou dle
společnosti EuroAWK nedílnou součástí problematiky a chce je proto řešit současně
s prodejem přístřešků.
V rámci rozpravy byla mimo jiné zmíněna snaha o omezení počtu reklamních panelů ve
městě, zejména billboardů.
Křížková podrobně okomentovala náležitosti, které chce společnost doplnit do kupní
smlouvy, včetně reakce majetkoprávního odboru na jednotlivé body. Uvedla, že společnost
trvá na schválení a podpisu všech částí najednou. Uvedla nutnost zveřejnit uvedené záměry
a rozhodnout, jak budou přístřešky v budoucnu spravovány.
V rozpravě rada města vyjádřila své nesouhlasné stanovisko k záležitosti předkupního práva
a bylo navrhováno odstoupení od záměru koupě v případě porušení dohody ze strany
euroAWK. Varianta pronájmu do konce roku byla radou přijímána kladně.
Byl předložen návrh o jednotlivých bodech usnesení hlasovat samostatně, o každém
jednotlivém bodu usnesení byla vedena rozprava, poté proběhlo hlasování:
1. hlasování o bodu 1. usnesení, tj. schválení změny náležitostí kupní smlouvy, bez
předkupního práva – 11 hlasů pro.
2. hlasování o bodu 2. usnesení, tj. schválení záměru propachtovat části přístřešků do
konce roku 2020 – 10 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování
3. hlasování o bodu 3. usnesení, tj. schválení záměru pronajmout 16 billboardů
(předloženo variantní řešení, kdy var.a) byla nezávislá na vyjádření útvaru hl.
architekta a var. b) byla v souladu s jeho vyjádřením. RMO hlasovala o variantě a)
s tím, že doba nájmu byla upravena na dobu určitou – do 30.9.2022) – 11 hlasů pro.
(původní body 4. a 5. usnesení (varianta b) byly vyškrtnuty)
4. hlasování o bodu 6. usnesení, tj. schválení záměru pronajmout 16 city-lightů na dobu
neurčitou (v souladu s územním plánem) – 11 hlasů pro.
Body 7., 8. a 9. předloženého návrhu usnesení byly vyškrtnuty, problematika bude řešena až
po zveřejnění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
změnu náležitostí kupní smlouvy na koupi 67 přístřešků MHD na autobusových a
tramvajových zastávkách s reklamními panely, lavičkami a elektropřípojkami umístěných
na částech pozemků parc. č. 1126 ostatní plocha a parc. č. 1082/4 ostatní plocha, vše v k. ú.
Černovír, parc. č. 624/2 ostatní plocha, parc. č. 842/7 ostatní plocha, parc. č. 120/5 ostatní
plocha, parc. č. 185/1 trvalý travní porost, parc. č. 813/3 ostatní plocha a parc. č. 624/26
ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1414/1 ostatní plocha, parc. č. 1420/4 ostatní
plocha a parc. č. 1420/13 ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 35/1 zahrada
v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 111/1 ostatní plocha, parc. č. 115/2 ostatní plocha a parc.
č. 115/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 509/3 ostatní plocha, parc. č. 590/2
ostatní plocha, parc. č. 51/2 ostatní plocha, parc. č. 555/7 ostatní plocha, parc. č. 49/2 orná
půda, parc. č. 718/12 ostatní plocha a parc. č. 575/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady
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U Olomouce, parc. č. 800/4 ostatní plocha, parc. č. 590/3 ostatní plocha, parc. č. 549/3
ostatní plocha, parc. č. 590/4 ostatní plocha, parc. č. 556/3 ostatní plocha, parc. č. 557/5
ostatní plocha, parc. č. 557/1 ostatní plocha, parc. č. 1063 ostatní plocha, parc. č. 1065/4
ostatní plocha, parc. č. 536 ostatní plocha, parc. č. 542 ostatní plocha, parc. č. 631/2 ostatní
plocha, parc. č. 800/7 ostatní plocha a parc. č. 607/11 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice,
parc. č. 94/31 ostatní plocha, parc. č. 149 ostatní plocha, parc. č. 124/16 ostatní plocha,
parc. č. 158/3 ostatní plocha, parc. č. 75/135 ostatní plocha, parc. č. 79/4 ostatní plocha,
parc. č. 79/30 ostatní plocha, parc. č. 125/2 ostatní plocha, parc. č. 125/20 ostatní plocha,
parc. č. 75/72 ostatní plocha, parc. č. 134/1 ostatní plocha, parc. č. 105/49 ostatní plocha,
parc. č. 125/8 ostatní plocha, parc. č. 124/10 ostatní plocha a parc. č. 124/9 ostatní plocha,
vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 96 ostatní plocha a parc. č. 97/1 ostatní plocha, vše
v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 345/4 ostatní plocha, parc. č. 460/88 ostatní plocha, parc. č. 497/2
ostatní plocha a parc. č. 350/22 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, parc. č. 970/1 ostatní
plocha, parc. č. 1026/2 ostatní plocha a parc. č. 938/2 trvalý travní porost, vše v k. ú. Řepčín,
parc. č. 110/3 ostatní plocha v k. ú Topolany u Olomouce, parc. č. 432/18 ostatní plocha v k.
ú. Hejčín, parc. č. st. 1030 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, parc. č. 99/1 ostatní
plocha v k. ú. Bělidla, vše obec Olomouc, z vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o.
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 3.357.050,- Kč bez DPH,
ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby daně platné ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy.
2.
schvaluje
záměr propachtovat části přístřešků MHD, a to
část přístřešku poř. č. 1 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha a část
přístřešku poř. č. 2 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 1082/4 ostatní plocha, vše v k. ú.
Černovír, obec Olomouc,
části přístřešku poř. č. 3 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 624/2 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 4 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 842/7 ostatní plocha, části
přístřešku poř. č. 5 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 120/5 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 6 (1 reklamní panel) na pozemcích parc. č. 185/1 trvalý travní porost a
parc. č. 813/3 ostatní plocha, část přístřešku poř. č. 7 (1 reklamní panel) na pozemku parc.
č. 624/26 ostatní plocha, a část přístřešku poř. č. 8 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č.
624/26 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
část přístřešku poř. č. 9 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 1414/1 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 10 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 1420/4 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 11 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 1420/13 ostatní plocha a část
přístřešku poř. č. 12 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 1420/13 ostatní plocha,
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc,
část přístřešku poř. č. 13 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 35/1 zahrada v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
část přístřešku poř. č. 14 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 15 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 115/2 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 16 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha, a část
přístřešku poř. č. 17 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha, vše
v k. ú. Lazce, obec Olomouc,
část přístřešku poř. č. 18 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 509/3 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 19 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 590/2 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 20 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 51/2 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 21 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 555/7 ostatní plocha, části
přístřešku poř. č. 22 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 49/2 orná půda, část
přístřešku poř. č. 23 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 718/12 ostatní plocha a části
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přístřešku poř. č. 24 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 575/12 ostatní plocha, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
část přístřešku poř. č. 25 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 800/4 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 26 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha, části
přístřešku poř. č. 27 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 549/3 ostatní plocha, části
přístřešku poř. č. 28 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 590/4 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 29 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 556/3 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 30 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 557/5 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 31 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 557/1 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 32 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 557/1 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 33 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 1063 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 34 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 1065/4 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 35 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 536 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 36 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 542 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 37 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 631/2 ostatní plocha, části
přístřešku poř. č. 38 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 800/7 ostatní plocha a části
přístřešku poř. č. 39 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 607/11 ostatní plocha, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
část přístřešku poř. č. 40 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 94/31 ostatní plocha, části
přístřešku poř. č. 41 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 149 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 42 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 124/16 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 43 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 124/16 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 44 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 158/3 ostatní plocha, části
přístřešku poř. č. 45 (3 reklamní panely) na pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha, části
přístřešku poř. č. 46 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 79/4 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 47 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 79/30 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 48 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 49 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 125/20 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 50 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 75/72 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 51 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 134/1 ostatní plocha, části
přístřešku poř. č. 52 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 105/49 ostatní plocha, části
přístřešku poř. č. 53 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 125/8 ostatní plocha, část
přístřešku poř. č. 54 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 124/10 ostatní plocha a části
přístřešku poř. č. 55 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 124/9 ostatní plocha, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
část přístřešku poř. č. 56 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 96 ostatní plocha a část
přístřešku poř. č. 57 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 97/1 ostatní plocha, vše
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc,
části přístřešku poř. č. 58 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 345/4 ostatní plocha,
části přístřešku poř. č. 59 (2 reklamní panely) na pozemku parc. č. 460/88 ostatní plocha,
část přístřešku poř. č. 60 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 497/2 ostatní plocha a část
přístřešku poř. č. 61 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 350/22 ostatní plocha, vše
v k. ú. Povel, obec Olomouc,
část přístřešku poř. č. 63 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 938/2 trvalý travní porost
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc,
část přístřešku poř. č. 64 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 110/3 ostatní plocha
v k. ú Topolany u Olomouce, obec Olomouc,
část přístřešku poř. č. 65 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. 432/18 ostatní plocha
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc,
část přístřešku poř. č. 66 (1 reklamní panel) na pozemku parc. č. st. 1030 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy.
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3.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 824/2 ostatní plocha o celkové výměře 8 m2,
parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 805/4 ostatní plocha o výměře 2 m2,
vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 98/2 zahrada o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, parc. č. 201/1
ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 604/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 913/42
orná půda o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 105/1 ostatní plocha o celkové
výměře 4 m2, parc. č. 85/7 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc-město,
parc. č. 87 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Povel, parc. č. 532/1 ostatní plocha
o celkové výměře 4 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, vše obec Olomouc, na dobu určitou do 30. 9.
2022 dle důvodové zprávy.
4.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 79/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 75/135
ostatní plocha o celkové výměře 3 m2, parc. č. 105/46 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc.
č. 125/6 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 124/9 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc.
č. 146/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 861/1 ostatní
plocha o celkové výměře 3 m2, parc. č. 624/19 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 46/2
ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 432/12 ostatní plocha o výměře
1 m2 v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/17 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Lazce, parc.
č. 792/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc, dle důvodové
zprávy.
Usnesení bylo schváleno: hlasování proběhlo o každém bodě samostatně – viz zápis str. 13
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4.
Veřejná zakázka č. 20072 – Dodávka dvou dopravních automobilů 2020 – zahájení,
komise
Konzultanti: Langr – odb. ochrany, Vačkářová – odbor investic
Major – okomentoval návrh na pořízení vozidel.
Langr – doplnil, že se jedná o standardní, 9místné dodávkové vozy, doplněné o
bezpečnostní prvky, tj. majáky, hasicí přístroje ad., které budou financovány v rámci
dotačních titulů. Dále reagoval na dotazy radních. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku
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,
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c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 zdržel se.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 4.1.
Veřejná zakázka č. 20063 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična, stropy –
dodávka ICT – zahájení, komise
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odbor investic
Konečný uvedl bod. Na návrh Pelikána byl doplněn člen hodnotící komise – Ing. Jiří Fišer
(vedoucí odboru informatiky).
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy
4.
pověřuje
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc.
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 4.2.
Veřejná zakázka č. 20064 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična, stropy –
dodávka pomůcek – zahájení, komise
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odbor investic
Konečný – uvedl bod. Projednáno bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy
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4.
pověřuje
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc.
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 4.3.
Veřejná zakázka č. 20017 – Olomoucké vánoční trhy 2020 – 2024 – zahájení, komise
(staženo)
Konzultanti: Vačkářová, Kučera – odb. investic, Schubert - OCRKS, Ostrá – právní odb.
Záleská uvedla bod. V souvislosti s řešením problematiky nákazy COVID-19 a z důvodu
nejasných podmínek, které mohou v období vánočních trhů panovat, navrhla pro letošní rok
řešit výběr pořadatele vánočních trhů v rámci JŘBÚ přímým zadáním subjektu, který tuto
činnost provozoval v minulém období. Předložený materiál navrhla stáhnout a na příští
jednání RMO předložit návrh zadávacích podmínek v rámci JŘBÚ. Uvedený návrh je
projednán s KMČ Olomouc-střed, která s ním souhlasí.
Vačkářová uvedla, že s citovaným návrhem nebyla předem seznámena, proto musí prověřit
soulad se zákonem o VZ. Na příští jednání rady bude předložen návrh přímého zadání.
V rozpravě bylo navrženo upravit podmínky tak, aby byli zohledněni obchodníci v kamenných
obchodech, kteří již letos přišli o část zisku. Zajistit např. dostatečný odstup stánků od
obchodů, nebo umožnit nabízet punč tzv. přes okno s tím, že by se podíleli např. na úklidu
prostor před svými obchody. Dále bylo navrženo přehodnocení procentuálního poměru
hodnotících kritérií.
Bod byl stažen.

Bod programu: 4.4.
Veřejná zakázka č. 20011 – Peškova č. 487/2, k. ú. Povel, obec Olomouc – zateplení
objektu a výměna výplní okenních otvorů II. - zadání
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odb. investic, Zelenka – SNO, a.s.
Pelikán uvedl bod. Zelenka doplnil, že se částečně podařilo snížit cenu. Konzultanti reagovali
na dotazy členů rady.
Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7
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Bod programu: 4.5.
Veřejná zakázka č. 20062 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična, stropy –
dodávka nábytku – zahájení, komise
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odbor investic
Major uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy
4.
pověřuje
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: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8

Bod programu: 4.6.
Veřejná zakázka č. 19144 – Polopodzemní kontejnery Nové Sady – podpis smlouvy
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odb. investic
Major uvedl bod. Projednáno bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
písm. c) bodu 4 usnesení č. 5 Rady města Olomouce ze dne 30.9.2019
3.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA
k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9
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Bod programu: 4.7.
VZ č. 20075 Oprava napájecích kabelů MR Střed – most Bristol – Bělidla (NK24) – IV.
Etapa – příkazní smlouva
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odb. investic
Major uvedl bod. Projednáno bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky Oprava napájecích kabelů MR
Střed – most Bristol – Bělidla (NK24) - IV. Etapa mezi statutárním městem Olomouc
a Dopravním podnikem města Olomouce a.s.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10

Bod programu: 4.8.
VZ č. 20051 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd –
stavba - zahájení
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odb. investic
Major uvedl bod. Projednáno bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1, zdržel se, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11
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Bod programu: 4.9.
Veřejná zakázka č. 20012 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična, stropy –
stavební část – vyloučení, zadání
Konzultanti: Vačkářová, Drešr – odb. investic
Major uvedl bod. Projednáno bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vylučuje
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka výše uvedeného zadávacího řízení
dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
a)
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku,
b)
postup dle § 125 ZZVZ v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky
na doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 5.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Major okomentoval materiál. Projednáno bez rozpravy, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr vzájemného bezúplatného převodu částí pozemku parc.č. 1026/21 ostatní plocha
o výměře 4 m2 (dle GP část označená „m“) a o výměře 3 m2 (dle GP část označená „o“),
částí pozemku parc.č. 1028/19 ostatní plocha o výměře 5 m2 (dle GP části označené „e+g“)
a o výměře 3 m2 (dle GP části označené „c+d“) a části pozemku parc.č. 1028/20 ostatní
plocha o výměře 2 m2 (dle GP část označená „l“) vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce a částí pozemku
parc. č. 1026/25 ostatní plocha o výměře 3 m2 (dle GP část označená „f“) a o výměře 2 m2
(dle GP část označená „h“), části pozemku parc.č. 1028/22 ostatní plocha o výměře 10 m2
(dle GP část označená „k“), části pozemku parc.č. 1028/23 ostatní plocha o výměře 1 m2
(dle GP část označená „b“) vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
schvaluje
záměr vzájemného bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 1059/21 ostatní plocha
o výměře 6 m2 (dle GP část označená „d“) v k.ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce a části pozemku parc.
č. 1059/19 ostatní plocha o výměře 5 m2 (dle GP část označená „c“), části pozemku parc.
č. 1059/20 ostatní plocha o výměře 17 m2 (dle GP část označená „a“), části pozemku parc.
č. 1059/22 ostatní plocha o výměře 8 m2 (dle GP část označená „e“) a části pozemku parc.
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č. 1126 ostatní plocha o výměře 8 m2 (dle GP část označená „b“) vše v k.ú. Černovír, obec
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje.
dle důvodové zprávy bod 1.2.
4.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 700/14, orná půda o výměře 959 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.3.
5.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Olomouce jako stavebníka, nájemce
a budoucího oprávněného na pozemcích parc. č. 389/1, parc. č. 389/16, parc. č. 389/2, parc.
č. 389/10, parc. č. 200 a parc. č. 343/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Topolany u Olomouce,
obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace za podmínek dle důvodové bod 2.1.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 nepřítomni hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13

Bod programu: 6.
Odpadové centrum Olomouc
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odb. investic;
Matzenauerová – odb. městské zeleně a odpadového hospodářství
Major uvedl bod.
V rámci rozpravy se primátor vyjádřil v tom smyslu, že na věc je třeba nahlížet jako na
investiční příležitost a možnost připravit akci v plném rozsahu. Poukazoval zejména na
současné kapacitní problémy linky a nevhodné pracovní podmínky zaměstnanců.
Předkladatel doporučoval neuspěchat rozhodnutí a v této souvislosti znovu projednat
financování akcí, které je možné podpořit dotacemi. Navrhl nerealizovat akci v plném
rozsahu.
Konzultantka uvedla, že v případě redukce bude nutné zpracovat až 3 dokumentace DPS,
což by znamenalo prakticky shodné náklady, jako kdyby se zpracovala dokumentace
v plném rozsahu.
Návrh usnesení byl doplněn variantou a), tj. zadat dokumentaci pro provedení stavby
v plném rozsahu.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zadáním a zpracováním projektové dokumentace dle varianty A) závěru důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic zajistit rozpočtovou změnu po uzavření zadávacího řízení na zhotovitele
projektové dokumentace
T:
O:

červenec 2020
vedoucí odboru investic

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14
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Bod programu: 7.
Mošnerova – smlouva budoucí o realizaci přeložky ČEZ
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic
Major uvedl bod. Projednáno bez rozpravy, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přípojky dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15

Bod programu: 8.
Velkomoravská, Skupova – propojení cyklostezka
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic
Major uvedl bod. Projednáno bez rozpravy, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením “Smlouvy budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.
3.
ukládá
odboru investic SMOl zajistit uzavření “Smlouvy budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.
T:
O:

červenec 2020
vedoucí odboru investic

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 9.
Financování realizace akce LC U Hájenky II. etapa
Konzultanti: Drešr – odbor investic; Janásek – LMOl, a.s.
Primátor okomentoval problematiku.
Konzultanti reagovali na dotazy.
Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s provedením rozpočtové změny dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17

Bod programu: 10.
Bytové záležitosti
Konzultant: Zelenka – SNO, a.s.
Pelikán okomentoval materiál. Konstatoval, že důvodová zpráva bude upravena v bodě 1 a),
kde odstoupila zájemkyně o byt, na její místo nastupují náhradníci.
Konzultant dále reagoval na dotazy týkající se nájemních bytů pro Český rozhlas a
nájemního bytu v objektu MŠ Čajkovského.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Ztracená 3, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s XXXXX a XXXXX dle důvodové zprávy bod
1a)
b) Černá cesta 19, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 3)
2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Mariánská 8, Olomouc
RK Invest, s.r.o., Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
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XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
XXXXX, U letiště 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, U letiště 4, Olomouc
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, U hradeb 2, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory, bezbariérové byty:
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Fischerova 2
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
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XXXXX, Peškova 1, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, U letiště 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, 8. května 36, Olomouc
d) do 31.8.2020, 30.9.2020, do 31.12.2020, do 14.1.2021, do 31.1.2021 s nájemci:
XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2020
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2021
e) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci:
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc - BPS
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc - BPS
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc – BPS – na 3 měsíce
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – BPS – na 3 měsíce
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XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Topolová 2, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc – na 1 měsíc, na žádost nájemce
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d, e)
3.
schvaluje
výpověď Smlouvy o výpůjčce ze dne 10.6.2015 uzavřené s Českou republikou – Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje, kde předmětem výpůjčky je pozemek parc.č. st.
179/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 352 (Tomkova 40), v k.ú.
Hejčín, obec Olomouc
výpověď Smlouvy o umístění technického zařízení ze dne 29.6.2006 uzavřené s XXXXX –
PAT Computers, jejímž předmětem je umístění telekomunikačního zařízení na budově č.p.
352 (Tomkova 40), která je součástí pozemku parc.č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří,
v k.ú. Hejčín, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 11.
Rozpočtové změny roku 2020
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová, Drápelová – EO
Bačák uvedl bod. Konzultantky reagovaly na dotazy. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2020 dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2020 dle upravené důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2020
upravené důvodové zprávy – část B
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19
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Bod programu: 12.
Závěrečný účet – výsledky hospodaření SMOl za rok 2019
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová, Drápelová – EO
Bačák uvedl bod. Konzultantky reagovaly na dotazy.
Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se výsledků hospodaření SMOl za rok 2019 včetně všech příloh
2.
ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce "Závěrečný účet - výsledky
hospodaření SMOl za rok 2019" včetně vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

3.
doporučuje
a) v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
č. 250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2019 a to "bez
výhrad"
b) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20

Bod programu: 13.
Účetní závěrka SMOl k 31. 12. 2020
Konzultanti: Dokoupilová, Drápelová – EO
Bačák uvedl bod. Materiál byl schválen bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2.
ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce účetní závěrku SMOl
sestavenou k 31.12.2019 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími povinnost a organizaci
schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku.
T:
O:

zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2019 v souladu se zákonem o účetnictví
č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími
povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku.
4.
doporučuje zastupitelstvu města
pověřit náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka podpisem „Protokolu o schvalování účetní
závěrky“.
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21

Bod programu: 14.
Předzahrádky
Konzultant: Černý – ODÚR
Major uvedl bod.
Rozprava proběhla k předzahrádce restaurace Na stojáka - proběhne jednání o úpravách
vzhledu předzahrádky. Umístění předzahrádky Caffé Trieste bylo zamítnuto, mimo jiné
z důvodu, že žadatel je evidován jako dlužník města a nerespektuje podmínky záboru.
Holpuch vyjádřil nesouhlas s tímto postupem, navrhoval jednat s žadatelem.
Žádosti byly schváleny v předložené podobě.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT
CAESAR před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 115,32 m2 pro
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc na dobu od 11.5. do
30.9.2020.
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GREEN BAR v ul.
Ztracená 3, Olomouc, v rozsahu 21,90 m2 pro žadatele fu BENSIS s.r.o., tř. Svobody 1, 779
00 Olomouc, na dobu od 6.4. do 16.10. 2020.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BELLUNO v ul.
Zikova 1, Olomouc, v rozsahu 12,5 m2 pro žadatele fu BELLUNO s.r.o., Zikova 736/1, 779
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA AIDA v
ulici Horní náměstí 4, Olomouc, v rozsahu 60 m2 pro žadatele p. XXXXX, Sušilova 2a, 796
01 Prostějov, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna NOMINOS v
ulici Masarykova č.20 , Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele p. XXXXX, Dr. Martínka
1508/3, 700 30 Ostrava, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020.
6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TABULOVÝ VRCH v
ulici Stupkova 12, Olomouc, v rozsahu 100 m2 pro žadatele fu JALTA spol. s r.o., Stupkova
12, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020.
7.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA U DÓMU v
ulici Komenského 3, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele p. XXXXX, Krokova 5, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2020.
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8.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZHU TE MIAO v ulici
Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 35,20 m2 pro žadatele fu HONG TAI YANG s.r.o.,
Staškova 554/5, 779 00 Olomouc - Holice, na dobu od 1.5. do 30.9. 2020.
9.
schvaluje
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB v ulici
Dlouhá 54A , Olomouc, v rozsahu 6,4 m2 pro žadatele p.XXXXX, Lužická 10, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020.
10.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SPORTBAR
PREMIÉR 21 v ulici tř. Míru 8 , Olomouc, v rozsahu 9,35 m2 pro žadatele fu PREMIER
MARKETING GROUP, spol. s r.o., 8. května 520/9, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do
30.9. 2020.
11.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIVNICE QUEEN v
ulici I.P.Pavlova 63a , Olomouc, v rozsahu 45,6 m2 pro žadatele fu Restaurant LAPIN s.r.o.,
I.P.Pavlova 63a, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2020.
12.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NAŠE CAFÉ v ulici
Dolní náměstí 15 , Olomouc, v rozsahu 12 + 11,2 m2 pro žadatele Sociální družstvo Stabilita
Olomouc, Lafayettova 9, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020.
13.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BERRY BLUE CAFÉ v
ulici tř. Svobody 20, Olomouc, v rozsahu 2,24 m2 pro žadatele fu BERRY BLUE s.r.o., tř.
Svobody 20, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 15.9. 2020, a 3,6 m2 na dobu od 16.9
do 31.10. 2020.
14.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Café Mahler na
Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu
108,75 m2 pro žadatele fu BARMI, spol. s r.o.,
Hněvotínská 10, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020.
15.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA v
ulici Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 27,90 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Lyžbice 760
739 61 Třinec, na dobu od 4.4. do 28.9. 2020.
16.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFE JAN v ulici
Havlíčkova 11 , Olomouc, v rozsahu 12,76 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Rataje 76, 783 46
Těšetice, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020.
17.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFE CLUB U MĚ v
ulici Dolní náměstí 23, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Ptení 220, 798
43 Ptení, na dobu od 1.4. do 30.6. 2020.
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18.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ESPRESSO BAR
ILLY v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Rokycanova
809/1b, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2020.
19.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna a kavárna
BOHÉMA v ulici tř. Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2 pro žadatele pí XXXXX,
Náves 159, Krčmaň, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 15.9. 2020.
20.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFÉ DOLCE VITA
v ulici 1. máje 38 , Olomouc, v rozsahu 7,65 m2 pro žadatelku pí XXXXX, 1. máje 870/38,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020.
21.
souhlasí
s umístění předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení HERNA-BAR
PENALTA v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele fu REDOS
Invest s.r.o., se sídlem Wellnerova 3c, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020.
22.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE
LEGUÁN v ulici tř. Svornosti 15, Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele p. XXXXX,
Albertova 3d, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020.
23.
nesouhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFÉ TRIESTE v
ulici Dolní náměstí 17, Olomouc, v rozsahu 6,8 m2 + 4 m2 a Dolní náměstí 18 v rozsahu
17m2 + 7,12m2 pro žadatele p. XXXXX, Dolní náměstí 18, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4.
do 31.10. 2020.
24.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CABARET CAFÉ BAR
v ulici Riegrova 26, Olomouc, v rozsahu 22,50 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Foersterova 13,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 20.9. 2020.
25.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ 87 v ulici 1.
máje 29, Olomouc, v rozsahu 3 m2 pro žadatelku pí XXXXX, l. máje 868/29, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2020.
26.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ 13 v ulici tř.
Svornosti 13, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele fu Café 13, s.r.o., tř. Svornosti 147/13,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4 do 31.10. 2020.
27.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SPOTRBAR SIGMA v
ulici Lazecká 53, 55, Olomouc, v rozsahu 8,4 m2 pro žadatele p. XXXXX, Kluče 198/7, 779
00 Olomouc - Lošov, na dobu od 1.4. do 14.9. 2020.
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28.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ART CAFÉ v ulici
Dobnerova 24a, Olomouc, v rozsahu 20,47 m2 pro žadatele fu FARMAK – GASTRO s.r.o.,
Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 30.9. 2020.
29.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR U ZUBRA v ulici
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 19,60 m2 pro žadatele pí XXXXX, Šubova 46, 772 00
Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2020.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 proti (Holpuch), 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22

Bod programu: 15.
Povolení výjimky – pěší zóna (staženo)
Konzultant: Černý – ODÚR
Major uvedl bod, konstatoval, že žadatelem je provozovatel vláčku.
Černý doplnil, že se jedná o soukromou aktivitu, trasu si řeší sami.
Radní požadovali doplňující údaje, např. vyjádření oddělení cestovního ruchu. Materiál byl
stažen.

Bod programu: 16.
Zvláštní užívání komunikací
Konzultant: Černý – ODÚR
Major uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Poupětova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Aksamitova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Zikova dle bodu 3. důvodové zprávy

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23

Bod programu: 17.
Kampaň – Olomouc si pomáhá (na stůl)
Konzultant: Majorová – právní odbor
Tichý okomentoval materiál. Mimo jiné uvedl, že kampaň běží i v jiných městech. Projednáno
bez úprav.
Usnesení:
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Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, k podpisu smluv
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24

Bod programu: 18.
Návrh řešení – havarijní stav střechy Plaveckého stadionu (staženo)
Konzultanti: Mecnarowski – Olterm&TD Olomouc, Fojtek – OCRKS
Žbánek okomentoval navrhované řešení.
Mecnarowski popsal varianty technického řešení opravy a reagoval na dotazy radních. Dále
konstatoval, že dodavatel byl vybrán výběrovým řízením v rámci pravidel společnosti
Olterm&TD Olomouc.
Z důvodu, že město by mělo opravu hradit ze svých prostředků, bylo v rámci rozpravy
konstatováno, že výběrové řízení by mělo být provedeno v režimu města.
Závěr: Bod byl stažen, rada uložila odboru investic ve spolupráci s odborem cestovního
ruchu, kultury a sportu a právním odborem předložit na příští schůzi rady (11.5.2020)
optimální variantu opravy střechy Plaveckého bazénu.

Bod programu: 19.
Olterm – prodloužení stávající smlouvy pronájmu Plaveckého stadionu a budoucí
řešení bazénové vany
Konzultanti: Dokoupilová – odbor ekonomický; Vykydalová, Fojtek – odbor cestovního ruchu,
kultury a sportu; Štěpánek, Vrtalová – odbor právní; Vačkářová – odbor investic
Záleská uvedla bod s tím, že v návaznosti na končící nájemní smlouvu na plavecký stadion
se současným provozovatelem je připravovaná veřejná zakázka na výběr nového
provozovatele. Konstatovala, že usnesení je předloženo variantně a obě možnosti blíže
popsala. V diskusi byly projednávány detailně obě varianty s tím, že byly zvažovány aspekty,
které se jeví výhodněji pro SMOl. Po rozpravě, kde konzultanti reagovali na dotazy, byla
schválena varianta 1. V tomto duchu bylo doplněno usnesení, které bylo následně
jednohlasně schváleno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu, č. JS 01/2000,
ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou se společností Olterm & TD Olomouc, a.s., jejímž
předmětem je nájem, správa a provozování souboru movitého a nemovitého majetku
tvořícího Plavecký stadion Olomouc. Změnou uvedené smlouvy by mělo dojít k jejímu
prodloužení z doby určité do 30.6.2020 na dobu určitou do 30.9.2020.
3.
schvaluje
postup dle varianty 1 části B důvodové zprávy
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25

Bod programu: 20.
Veřejná zakázka – zajištění realizace dvou expozic zahradnických výstav na Výstavišti
Flora Olomouc, a. s.
Konzultanti: Štěpánek – odbor právní, Vykydalová – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Záleská okomentovala materiál. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy. Schváleno bez
úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené
veřejné zakázce
2.
revokuje
bod 11 usnesení RMO ze dne 24. 2. 2020 s názvem Veřejná zakázka - Zajištění realizace
dvou expozic zahradnických výstav na Výstavišti Flora Olomouc
3.
schvaluje
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli a
uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
4.
pověřuje
Mgr. Markétu Záleskou k podpisu smlouvy o dílo dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, případně
dodatků ke smlouvě, s vybraným dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26

Bod programu: 21.
Protipovodňová opatření IV. etapa – informace o postupu
Konzultanti: Bogoč, Žaláková, Krejčí – odbor strategie a řízení
Primátor okomentoval materiál a členům rady dodatečně předložil dopis generálního ředitele
Povodní Moravy, s.p., který obdržel před jednáním rady. Uvedl, že z důvodů uvedených ze
strany Povodní Moravy, bude nutné IV. etapu PPO rozdělit do dvou etap (podetapa A a
podetapa B). Dále upozornil, že výše navržený postup zachová možnost podat žádost o
dotaci na realizaci podetapy IV.A v rámci aktuálního dotačního období OPŽP. Následně
požádal o doplnění usnesení o bod 6.: RMO souhlasí se zahájením procesu zapracování
vyvolaných změn Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy. Radou
akceptováno bez výhrad.
Předložený materiál byl schválen s doplněným usnesením.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
aktualizovaný seznam zájemců o zahrádky v kolonii Andělská dle Přílohy č. 1
3.
schvaluje
uzavření dohod o bezplatném užívání zahrádek v kolonii Rybářská se stávajícími uživateli
zahrádek umožňující jejich postupné vyklízení
4.
schvaluje
přijetí plných mocí od vlastníků staveb v zahrádkářské kolonii Rybářská umožňující jejich
odstranění
5.
souhlasí
s postupem projektové přípravy akce Andělská dle kapitoly 3 důvodové zprávy
6.
souhlasí
se zahájením procesu zapracování vyvolaných
o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy

změn

do

Veřejnoprávní

smlouvy

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27

Bod programu: 22.
Podmínky provozu elektrokoloběžek
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Losert – odbor strategie a řízení
Primátor okomentoval materiál a v rozpravě spolu s konzultanty reagoval na dotazy členů
rady. V rámci diskuse bylo projednáváno možné uzavření memoranda mezi společností Bolt
Services CZ s r.o. a SMOl. Závěr z diskuse: radní nesouhlasí s uzavřením memoranda dle
přílohy č. 1. V tomto duchu bylo doplněno usnesení, které bylo následně jednohlasně
schváleno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
s uzavřením memoranda dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28

Bod programu: 23.
Přehled a popis variant provozování teplárenské infrastruktury po r. 2024
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení
Primátor uvedl bod. Feranec shrnul problematiku provozování teplárenské infrastruktury a
blíže okomentoval jednotlivé varianty možného provozování. V diskusi následně reagoval na
dotazy členů rady. Upozornil, že z předloženého materiálu je zřejmé, že varianty a, b se jeví
pro SMOl jako nevhodné. Proto bylo uloženo odboru strategie a řízení, aby zahájil další
rozpracování variant c, d, e, a následně předložit na jednání RMO. Takto upravené usnesení
bylo jednohlasně schváleno.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zahájit další rozpracování variant c, d, e provozování teplárenské infrastruktury a následně
předložit Radě města Olomouce
T:
O:

červenec 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29

Bod programu: 24.
Monitoring památky UNESCO
Konzultanti: Bogoč, Růžičková – odbor strategie a řízení
Primátor okomentoval materiál a v rozpravě spolu s Růžičkovou reagoval na dotazy.
Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
site-managerovi ihned zaslat písemné vyjádření k RMZ za rok 2019 dle důvodové zprávy
T:
O:

11. 5. 2020
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30

Bod programu: 25.
Hodnotící zpráva o MA21 města Olomouce a Akční plán zlepšování MA21 města
Olomouce
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení
Primátor uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez
rozpravy a bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Hodnotící zprávu o MA21 města Olomouce
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3.
schvaluje
Akční plán zlepšování MA21 města Olomouce
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31

Bod programu: 26.
Prominutí nájemného u komerčních prostor v objektech vlastněných či spravovaných
městskými příspěvkovými organizacemi (mimo školská zařízení) v souvislosti
s výskytem COVID-19
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
Záleská okomentovala materiál. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy. Členové rady
s prominutím nájemného souhlasili a doporučili předložit informaci ohledně prominutí
nájemného u komerčních prostor Knihovny města Olomouce a Moravského divadla Olomouc
zastupitelstvu. Úkol: vedoucí odboru strategie a řízení připraví na jednání ZMO požadovaný
materiál.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s prominutím nájemného dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací
T:
O:

11. 5. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32

Bod programu: 27.
Plnění Programového prohlášení RMO za rok 2019
Konzultanti: Bogoč, Struna, Šlachtová, Kruťová Strejčková
Primátor uvedl bod a okomentoval jednotlivé kapitoly programového prohlášení. Členové
rady doporučují reflektovat současnou situaci a zapracovat opatření v souvislosti s výskytem
koronaviru COVID -19 do materiálu, který bude následně předložen RMO. Radou
akceptováno bez výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Plnění Programového prohlášení RMO za rok 2019
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Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33

Bod programu: 28.
Klíčové aktivity projektu Olomouc plánuje budoucnost 2
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení; Sečkařová – odbor dotačních projektů;
Snášel – odbor kancelář primátora; Janák – předseda komise Smart City a IT
Primátor uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
klíčové aktivity 1, 2, 3, 4 a 5 projektu Olomouc plánuje budoucnost 2.
3.
schvaluje
přípravu žádosti o dotaci do 109. výzvy Operačního programu Zaměstnanost dle důvodové
zprávy
4.
ukládá
odboru strategie a řízení předložit ve spolupráci s odborem kancelář primátora, odborem
informatiky a Smart City a externím zpracovatelem žádosti podrobný popis klíčových aktivit
projektu, návrh rozpočtu a organizačního zajištění projektu
T:
O:

1. 6. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

5.
ukládá
odboru kancelář primátora zajistit zpracování Analýzy stavu komunikace s veřejností a
možnosti její zefektivnění dle přílohy č. 3 výzvy 03_19_109 Operačního programu
Zaměstnanost
T:
O:

1. 6. 2020
vedoucí odboru kancelář primátora

6.
ukládá
odboru kancelář primátora předložit ve spolupráci s odborem strategie a řízení k projednání
Komunikační strategii
T:
O:

1. 6. 2020
vedoucí odboru kancelář primátora

7.
ukládá
odboru dotačních projektů podat žádost o dotaci do 109. výzvy Operačního programu
Zaměstnanost v souladu s podklady dle bodů 3. a 4. tohoto usnesení
T:
O:

29. 6. 2020
vedoucí odboru dotačních projektů

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34
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Bod programu: 29.
On-line systém KMČ – rozpočtová změna
Konzultanti: Snášel – odbor kancelář primátora; Horňáková – oddělení KMČ a DP
Kolářová okomentovala materiál s tím, že pro požadovaný systém je nyní klíčové finanční
krytí projektu. Horňáková v rozpravě reagovala na dotazy členů rady. Ze stran radních
zazněly připomínky:
Tichý – požaduje osobní účast na jednáních a zařazení do okruhu zpracovatelů;
Pelikán – doporučuje přizvat ke konzultaci odbor informatiky a Smart City;
Primátor – žádá o předložení projektového záměru jako strategického dokumentu, který se u
obdobných projektů zpracovává.
V souladu s výše uvedeným bylo doplněno usnesení o úkol pro Horňákovou – ve spolupráci
s odborem strategie a řízení předložit projektový záměr k danému projektu.
Takto upravený materiál byl následně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
3.
ukládá
ve spolupráci s odborem strategie a řízení předložit projektový záměr k danému projektu
T:
O:

11. 5. 2020
vedoucí oddělení KMČ a DP

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35

Bod programu: 30.
Rodinná politika SMOl
Konzultanti: Majer, Prachniarová – odbor sociálních věcí
Kolářová okomentovala materiál. Majer v rozpravě reagoval na dotazy členů rady.
Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Akční plán rodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2020, dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy
3.
bere na vědomí
zprávu o naplňování Akčního plánu rodinné politiky statutárního města Olomouce za rok
2019, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
4.
bere na vědomí
informace o realizaci aktivit podpořených z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská

39

rodině a seniorům 2019, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy
5.
schvaluje
návrh smlouvy o výpůjčce, dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy
6.
ukládá
uzavřít smlouvy o výpůjčce vybavení, dle důvodové zprávy
T:
O:

25. 5. 2020
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

7.
schvaluje
personální změny v pracovní skupině rodinné politiky SMOl, dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36

Bod programu: 31.
Prevence kriminality – vyhodnocení roku 2019, dotace MV ČR 2020
Konzultanti: Majer, Prachniarová – odbor sociálních věcí
Kolářová uvedla bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
finanční spoluúčast SMOL na projekty podpořené dotací MV ČR, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
realizovat neinvestiční projekt, na který byla poskytnuta dotace MV ČR, formou objednávky
služeb
T:
O:

červenec 2020
vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37

Bod programu: 32.
Prominutí nájemného z prostor v objektech příspěvkových organizací – škol
v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19
Konzultantky: Fantová, Bučková – odbor školství
Konečný okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy. Po diskusi bylo doporučeno
odboru školství, aby doplnil přílohu důvodové zprávy a to uvedením souhrnné částky, která
bude prominuta za období od 1. 4. do 30. 6. 2020 nájemcům prostor v objektech
spravovaných příspěvkovými organizacemi. V průběhu jednání RMO byla informace
předložena.
Usnesení:
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Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s prominutím nájemného za prostory užívané v objektech škol za období od 1.4.2020
do 30.6.2020 dle důvodové zprávy a dle upravené přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T:
O:

11. 5. 2020
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 se zdržel
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38

Bod programu: 33.
Schválení účetních závěrek, finančního vypořádání příspěvkových organizací – škol za
účetní období r. 2019, posílení finančních prostředků z rezervních fondů do fondů
investic příspěvkových organizací – škol, odvodů z fondů investic příspěvkových
organizací – škol, snížení neinvestičních příspěvků zřizovatele příspěvkových
organizací – škol r. 2020
Konzultantky: Fantová, Bučková – odbor školství
Konečný okomentoval materiál. Konzultantky v rozpravě reagovaly na dotazy členů rady.
Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrky PO škol dle přílohy č. 1 a 2 bodu A) důvodové zprávy
3.
doporučuje
pověřit náměstka primátora doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. podpisem Protokolů
o schvalování účetních závěrek jednotlivých PO - škol dle vzoru uvedeného v příloze č. 3
důvodové zprávy
4.
schvaluje
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, návrh finančního vypořádání roku 2019 PO – škol uvedených
v příloze č. 4 dle bodu B) důvodové zprávy
5.
schvaluje
použití finančních prostředků rezervních fondů k posílení zdrojů fondů investic PO – škol
uvedených v příloze č. 5 bodu C) důvodové zprávy
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6.
schvaluje
uložení odvodů z investičních fondů PO – škol dle bodu D) důvodové zprávy a z toho
vyplývající rozpočtové změny
7.
schvaluje
snížení neinvestičních příspěvků zřizovatele r. 2020 PO – škol dle bodu E) důvodové zprávy
a z toho vyplývající rozpočtové změny
8.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací – škol
T:
O:

11. 5. 2020
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 se zdržel
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39

Bod programu: 34.
Stanovisko statutárního města Olomouc k navýšení kapacity speciální školy
Konzultantky: Fantová, Bučková – odbor školství
Konečný uvedl bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
souhlasné stanovisko k navýšení kapacity oboru Základní škola speciální dle důvodové
zprávy
3.
ukládá
informovat ředitelku školy o přijatém usnesení
T:
O:

11. 5. 2020
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40

Bod programu: 35.
Požární ochrana
Konzultanti: Langr, Vysloužil – odbor ochrany
Major okomentoval materiál. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2019
2.
schvaluje
prioritní úkoly na úseku požární ochrany na rok 2020 a preventivní požární kontroly
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dle důvodové zprávy
3.
ukládá
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce u
organizací města za rok 2020
T:
O:

leden 2021
vedoucí odboru ochrany

4.
ukládá
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany
u organizací města za rok 2020
T:
O:

březen 2021
vedoucí odboru ochrany

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41

Bod programu: 36.
Ochranné zdravotní pomůcky – přijetí a poskytnutí daru
Konzultanti: Langr, Vysloužil – odbor ochrany; Kopecký – odbor právní
Primátor okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy. Schváleno bez úprav
v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
darování ochranných zdravotních pomůcek subjektům a v množství dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
Evu Kolářovou, DipMgmt, náměstkyni primátora podepisováním darovacích smluv
dle důvodové zprávy
4.
schvaluje
přijetí daru 620 ks nanoroušek dle důvodové zprávy
5.
pověřuje
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora podepsáním darovací smlouvy na přijetí daru 620 ks
nanoroušek
Usnesení bylo schváleno:11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42

Bod programu: 37.
Dopad současného stavu na realizaci a přípravu dotovaných projektů
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů
Pelikán okomentoval materiál a podal stručnou informaci o dotovaných projektech, u kterých
dochází ke změnám. Schváleno bez výhrad.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s realizací navržených opatření dle přílohy DZ
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 43

Bod programu: 38.
Změna výzvy Nositele ITI OA č. 60 (Telematika III)
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů
Pelikán okomentoval materiál. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu výzvy č. 60 Telematika III
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 44

Bod programu: 39.
Projekt „Podpora řízení a koordinace integrované teritoriální investice olomoucké
aglomerace III“ – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů
Pelikán uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 17864/2020-55/1
z Operačního programu Technická pomoc pro období 2014-2020 na realizaci projektu
s názvem "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké
aglomerace III"
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 45

44

Bod programu: 40.
Projekt „Olomouc plánuje budoucnost“ – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů
Pelikán okomentoval materiál. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Olomouc plánuje budoucnost
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ /4.1/092/0014570
3.
jmenuje
garanta projektu a vedoucího projektového týmu "Olomouc plánuje budoucnost" dle návrhu
důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 46

Bod programu: 41.
Bytové záležitosti BPS
Kolářová okomentovala jednotlivé žádosti. Schváleno dle návrhu předkladatele.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, s paní XXXXX, zastoupenou opatrovníkem
XXXXX, s paní XXXXX dle předložené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 47

Bod programu: 42.
Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje – Memorandum o spolupráci
(staženo)
Záleská uvedla bod. Po diskusi byl materiál stažen s tím, že bude dopracována důvodová
zpráva s bližší specifikací financování.
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Bod programu: 43.
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 9. zasedání ZMO konaného 9. 3. 2020 a
10. zasedání ZMO konaného 6. 4. 2020
Primátor uvedl bod. Schváleno v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 10, část 4 usnesení ZMO ze dne 9. 3. 2020 - Změna č. I. regulačního plánu RP-21
Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. I regulačního
plánu RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova veřejnou vyhláškou (T: ihned)
T:
11. 5. 2020
O:
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
2.
ukládá
k bodu 11, část 5 usnesení ZMO ze dne 9. 3. 2020 - Petice - regulační plán RP-22 Sídliště
Neředín - Nová Ulice:
- ZMO ukládá útvaru hlavního architekta předložit podnět na prověření změny regulačního
plánu RP-22 zohledňující požadavky petic I. - IV., které jsou řešitelné regulačním plánem (T:
červen 2020)
T:
25. 5. 2020
O:
vedoucí odboru strategie a řízení
3.
ukládá
k bodu 12, část 5 usnesení ZMO ze dne 9. 3. 2020 - Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín Nová Ulice:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání regulačního plánu RP-22
Sídliště Neředín - Nová Ulice veřejnou vyhláškou (T: ihned)
T:
11. 5. 2020
O:
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
4.
ukládá
k bodu 14, část 3 usnesení ZMO ze dne 9. 3. 2020 - Hřbitovy města Olomouce - změna
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
- ZMO ukládá odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem)
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
(T: březen 2020)
T:
11. 5. 2020
O:
vedoucí odboru strategie a řízení
5.
ukládá
k bodu 15, část 3 usnesení ZMO ze dne 9. 3. 2020 - Knihovna města Olomouce - změna
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny:
- ZMO ukládá odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem)
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce
(T: březen 2020)
T:
11. 5. 2020
O:
vedoucí odboru strategie a řízení
6.
ukládá
k bodu 16, část 3 usnesení ZMO ze dne 9. 3. 2020 - Dodatky zřizovacích listin
příspěvkových organizací - škol:
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- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol (T:
březen 2020)
T:
O:

11. 5. 2020
vedoucí odboru školství

7.
ukládá
k bodu 18, část 3 usnesení ZMO ze dne 9. 3. 2020 - Program prevence kriminality:
- ZMO ukládá předložit na Ministerstvo vnitra ČR příslušné usnesení Zastupitelstva města
Olomouce ze dne 9. 3. 2020 (T: ihned)
T:
O:

11. 5. 2020
vedoucí odboru sociálních věcí

8.
ukládá
k bodu 21, část 4 usnesení ZMO ze dne 9. 3. 2020 - Individuální dotace - farnost sv. Mořice
Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc:
- ZMO ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvy (T:
ihned)
T:
O:

11. 5. 2020
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

9.
ukládá
k bodu 4, část 6 usnesení ZMO ze dne 6. 4. 2020 - Dotace z rozpočtu SMOl:
- ZMO ukládá RMO předložit vyhodnocení ostatních žádostí nad 50 tis. Kč na jednání ZMO
8. 6. 2020, včetně jejich finančního krytí (T: 8. 6. 2020)
T:
O:

25. 5. 2020
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

10.
ukládá
k bodu 6, část 5 usnesení ZMO ze dne 6. 4. 2020 - Individuální dotace - farnost sv. Mořice
Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc:
- ZMO ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvy (T:
ihned)
T:
O:

11. 5. 2020
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 48

Bod programu: 44.
Smlouva o pronájmu sbírkových předmětů (MUO)
Tajemník okomentoval materiál. Uvedl, že byl informován ředitelem Muzea umění Olomouc,
který sdělil, že dle Metodického pokynu MK ČR, již není možné zapůjčit sbírkové předměty
bezúplatně. Tajemník v diskusi reagoval na dotazy členů rady. Na závěr uvedl, že usnesení
je předloženo variantě a jako předkladatel doporučuje variantu A. Radou akceptováno bez
výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
postup dle varianty A důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 49

Bod programu: 45.
Organizační záležitosti – Dodatek č. 11 „organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc“
Tajemník okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 11 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy od 1. 5. 2020
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 50

Bod programu: 45.1.
Organizační záležitosti – Informace tajemníka MMOl o provozu magistrátu a výkonu
agend od 27. 4. 2020
Tajemník informoval o provozu magistrátu a výkonu agend od 27. 4. 2020. Radou
akceptováno bez výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 51

Bod programu: 45.2.
Organizační záležitosti – Vejdovského 2
Tajemník uvedl bod a okomentoval stanoviska odboru majetkoprávního a právního ohledně
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Vejdovského 2. Po diskusi, kde tajemník
reagoval na dotazy členů rady, bylo akceptováno stanovisko zmiňovaných odborů. V tomto
duchu bylo upraveno usnesení, kdy RMO nesouhlasí s uzavřením předložené smlouvy dle
přílohy důvodové zprávy.
Usnesení:
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Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
s uzavřením předložené smlouvy dle přílohy 3 důvodové zprávy
3.
ukládá
primátorovi a tajemníkovi magistrátu jednat ve smyslu závěru důvodové zprávy
T:
O:

1. 6. 2020
vedoucí odboru kancelář primátora, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 52

Bod programu: 46.
AQUAPARK OLOMOUC, a. s.
Konzultanti: Přikryl – předseda představenstva AQUAPARK OLOMOUC, a.s.; Konečný – AK
Konečný; Hrbáčková – odbor majetkoprávní
Záleská uvedla bod a předala slovo řediteli společnosti. Přikryl okomentoval materiál, s tím,
že obsahem je zejména aktuální stav v době koronavirové krize; stav financování AQP;
případná změna koncesní smlouvy; úprava ceníku, která tvoří samostatnou přílohu materiálu
a žádost společnosti K 2 MONILIT & EQUIPMENT, spol. s r.o. Konzultant blíže okomentoval
zejména záměr nastavení řízení splatnosti přeplatků na služebném, kdy vysvětlil výhody
odložení vrácení přeplatků ze služebného. Radní s postupem souhlasili a zadali předsedovi
představenstva vypracovat konkrétní návrh na nastavení řízení splatnosti přeplatků na
služebném v letech 2021 – 2026 s tím, aby rozpracovaný záměr byl po právním,
ekonomickém, daňovém a dalším vyhodnocení předložen RMO, popř. ZMO.
Na závěr se radní zabývali žádosti společnosti K 2 MONILIT & EQUIPMENT, spol. s r.o. o
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby splaškové a dešťové kanalizace.
Po diskusi se členové rady přiklonili k variantě - neschválit uzavření smlouvy. V tomto duchu
bylo upraveno usnesení a následně jednohlasně schváleno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přípravou záměru nastavení řízení splatnosti přeplatků na služebném
3.
souhlasí
s předloženou změnou ceníku od 1.6.2020
4.
nedoporučuje
předložit žádost společnosti K2 Monolit & Equipment, spol. s r.o. na jednání valné hromady
s ohledem na stanovisko představenstva a dozorčí rady AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
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5.
neschvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby splaškové a dešťové kanalizace na
pozemcích parc. č. 1081/101, parc. č. 1081/107, parc. č. 1081/88 a parc. č. 1185/1, vše
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 613/3 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, se splolečností K2 MONILIT & EQUIPMENT s.r.o., jako budoucím
dárcem dle přílohy č. 6
6.
neschvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
splaškové kanalizace DN 250 se společností K2 MONILIT & EQUIPMENT s.r.o., dle přílohy
č. 6
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 53

Bod programu: 47.
VZ „Ulice 1. Máje – rekonstrukce tramvajové tratě, komunikace a inženýrských sítí II“ –
dohoda o narovnání
Konzultant: Konečný – AK Konečný
Major okomentoval dosavadní průběh soudního sporu a uvedl, že v současném stavu se jeví
jako nejvýhodnější postupovat formou dohody o narovnání. Konzultant v rozpravě reagoval
na dotazy členů rady a vysvětlil možné alternativy řešení soudního sporu, včetně rizik z toho
vyplývajících. Na závěr předkladatel uvedl, že dohoda o narovnání bude postoupena ke
schválení ZMO.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s dohodou o narovnání s RTS, a. s., Ridera Stavební a. s. a Ridera DIS s. r. o. a
uložit věcně příslušnému náměstkovi uzavřít tuto dohodu
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 se zdrželi
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 54

Bod programu: 48.
Zoologická zahrada Olomouc - ceník vstupného od 1. 5. 2020
Záleská okomentovala materiál a v rozpravě reagovala 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
2.
schvaluje
nový ceník vstupného příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc s platností od 1.
5. 2020
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3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc
T:
O:

11. 5. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 se zdrželi
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 55

Bod programu: 49.
Různé – informace členů rady
Pelikán – upozornil na potřebu jednání majetkoprávní komise; bude prodiskutováno na
krizovém štábu.

Jednání RMO primátor ukončil v 16:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven 4. 5. 2020.

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

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