ZÁPIS
z 48. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 5. 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

Feranec, Šnevajs, Tichý, Holpuch

tajemník MMOl
vedoucí OKP
tiskové oddělení
zapisovatelka

Večeř
Plachá
Štědrá, Folta, Konečný
Vychodilová, Sedláková

čas zahájení: 8:45 hodin velký zasedací sál, Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
Dopravní podnik města Olomouce, a. s. – souhlas se zadávacím řízením a s
uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti
valné hromady (staženo)
1
2
Kontrola usnesení RMO
2
3
Prezentace záměru revitalizace území tržnice
3
4
Majetkoprávní záležitosti
4
5
Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. o provozování
vodovodů a kanalizací za rok 2019
6
Družstvo Olomouc Jiráskova, Družstvo Olomouc Jižní (na stůl)
(staženo)
5
7
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6
8
Veřejná zakázka č. 19172 – Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc –
zahájení, komise
7
8.1.
Veřejná zakázka č. 20051 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a
přístavba dvou tříd – stavba – zahájení, revokace
8
8.2.
Veřejná zakázka č. 20012 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična,
stropy – stavební část – rozhodnutí o námitkách
9
8.3.
Veřejná zakázka č. 20079 – ZŠ Holečkova – odborné učebny – stavební část zahájení, komise
10
8.4.
Veřejná zakázka č. 20080 – ZŠ Holečkova – odborné učebny – dodávka
nábytku – zahájení, komise
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Veřejná zakázka č. 20084 – Odpadové centrum Olomouc – projektová
dokumentace pro provádění stavby (DPS) – zahájení, komise
Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel, přeložka Nordic Telecom
Regional s. r. o.
Grygov lesní školka – elektrická přípojka
Rozpočtové změny roku 2020
Bytové záležitosti
Označení vlastníka
Zvláštní užívání komunikací
Předzahrádky
Krakovská, Rokycanova – komunikace, smlouva o nájmu pozemku
Krakovská, Rokycanova – komunikace, smlouva o realizaci překládky kabelů
CETIN
Analýza variant správy a provozování VHI – zadání (staženo)
Cyklodoprava – smlouvy o partnerství
Dlouhodobý investiční plán – zásady výběru investičních akcí
Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné
Zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 2. pololetí roku 2019
Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových
organizací (mimo školská zařízení) za rok 2019
Moravské divadlo Olomouc – vyřazení majetku
Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí (staženo)
Předzahrádka – zeleň
Obnova stromořadí městských tříd Masarykova a Velkomoravská
OZV čistota ulic a veř. prostranství, ochrana veřejné zeleně a zařízení
OZV pravidla pro pohyb psů
OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky na Svatém Kopečku
Dotace odboru školství – Podpora aktivit realizovaných vysokými školami,
využití volného času dětí a mládeže, podpora výchovně vzdělávacích aktivit
pro děti a žáky MŠ a ZŠ
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol
Smlouvy o výpůjčce majetku SMOl příspěvkovým organizacím – školám
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku
Zapojení SMOl do projektů TAČR DOPRAVA2020+
Projekt „Lipové stromořadí u Hamrysu“ – podání žádosti
Regulační plány pro Olomouc – závěrečné vyúčtování
UNESCO Olomouc 2020 – Čestný sloup Nejsvětější Trojice – Rozhodnutí o
poskytnutí dotace
Návrh řešení – havarijní stav střechy Plaveckého stadionu
Plavecký stadion – Dodatek č. 26
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2020
Bytové záležitosti BPS
Organizační záležitosti – Dodatek č. 12 „Organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc“
Různé – informace členů RMO
oOo

48. 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
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Před jednáním rady vystoupil Mgr. Joukl, který přednesl stanovisko nájemců bytových domů
Jižní a Jiráskova.

Bod programu: 1.
Dopravní podnik města Olomouce, a. s. – souhlas se zadávacím řízením a s uzavřením
smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
(staženo)
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení; Machálek, Zatloukal – DPMO, a.s.
Machálek okomentoval veřejnou zakázku na nákup plně nízkopodlažních autobusů určených
pro DPMO, a. s. na roky 2021 a 2022. V rozpravě reagoval na dotazy členů rady zejména
ohledně technické kvalifikace veřejné zakázky. Po diskusi byl materiál stažen s tím, že bude
dopracován; bude uvedena informace ohledně soutěží obdobných veřejných zakázek
v jiných městech; upřesněna specifikace záručního a pozáručního servisu a zpřesněn popis
technické kvalifikace uvedené veřejné zakázky.

Bod programu: 2.
Kontrola usnesení RMO
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 25. 5. 2020 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 3.
Prezentace záměru revitalizace území tržnice
Konzultanti: Křížková, Kličková, Jarmer – odbor majetkoprávní; Křenková – odbor strategie a
řízení; Morávek, Hubáček – zástupci společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o.
Pelikán okomentoval předloženou žádost společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. o
dočasné využití plochy F s ohledem na vývoj epidemiologické situace a s tím související
požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR. Členové rady vyslovili souhlas s požadovaným
využitím zmiňované plochy stávajícího tržiště.
V rámci projednávaného bodu představil jednatel společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o.
prezentaci záměru revitalizace území tržnice. V rozpravě pak reagoval na dotazy a
připomínky radních. Primátor kvitoval, že studie reflektuje synergii prostoru a zároveň
zachovává tradiční hlavní funkci území.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
souhlasí
s využitím plochy F stávajícího tržiště k možnosti rozptýlení prodejců tak, aby byly při prodeji
zajištěny požadované odstupy mezi prodejními místy, a aby zákazníci mohli mezi sebou
udržovat požadované odstupy v souladu s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví
č. j.: MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. 4. 2020 dle důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 4.
Majetkoprávní záležitosti
Konzultanti: Křížková, Kličková, Michalcová - majetkoprávní odbor
Pelikán - okomentoval jednotlivé body důvodové zprávy. Rozprava proběhla u bodů:
2.5 - upraveno zdůvodnění v DZ, které odůvodňuje rozhodnutí rady, nekorespondující
s doporučením KMČ v tom smyslu, že „Prodej požadované části pozemku ke koupi je
v souladu s územním plánem.“
2.11 - upozorněno na nesoulad se stanoviskem útvaru hl. architekta, který doporučuje
plechové garáže odstranit - schváleno dle předloženého návrhu.
3.2 - proběhla diskuse o výši nájmu - schváleno dle předloženého návrhu.
3.4, 3.5 - konzultantky reagovaly na dotazy - projednáno bez úprav.
3.11 - bylo upozorněno na nutnost stavebního povolení, po ukončení stavby PPO je nutné
uvést zeď do původního stavu. Nájemce požaduje úhradu nákladů po městě (SNO),
současně požadují prominutí nájemného v rámci COVID i PPO. Bod byl na návrh
předkladatele stažen.
4.8, 4.9 - konzultantky popsaly majetkoprávní vztahy na mapce a reagovaly na dotazy
radních. Po diskusi byl schválen návrh v předloženém znění, tj. oběma žadatelům bylo
nevyhověno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1.
2.
ukládá
společnosti Správa nemovitostí Olomouc a.s. předložit žádost pana XXXXX o prodloužení
nájemní smlouvy jednotky č. 514/6, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, který je součástí
pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, do 30. 9.
2020 k projednání RMO dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
T:
O:

13. 7. 2020
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.

3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1224 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 608, byt. dům, Jeremenkova 14, která není ve
vlastnictví prodávajícího, za kupní cenu celkem ve výši 593 449,- Kč do podílového
spoluvlastnictví kupujících, a to:
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- podíl o velikosti 250/5191 do SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 28 581,- Kč,
- podíl o velikosti 233/5191XXXXX za kupní cenu ve výši 26 637,- Kč,
- podíl o velikosti 528/5191 XXXXXza kupní cenu ve výši 60 362,- Kč,
- podíl o velikosti 127/5191 do SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 14 519,- Kč,
- podíl o velikosti 235/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 26 866,- Kč,
- podíl o velikosti 497/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 28 409,- Kč,
- podíl o velikosti 471/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 26 923,- Kč,
- podíl o velikosti 250/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 28 581,- Kč,
- podíl o velikosti 632/5191 do SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 72 252,- Kč,
- podíl o velikosti 467/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 26 694,- Kč,
- podíl o velikosti 316/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 36 126,- Kč,
- podíl o velikosti 502/5191 XXXXX za kupní cenu ve výši 57 390,- Kč,
- podíl o velikosti 915/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 52 303,- Kč,
- podíl o velikosti 250/5191 do SJM XXXXX za kupní cenu ve výši 28 581,- Kč,
- podíl o velikosti 889/10382 společnosti Vetmedical s. r. o. za kupní cenu ve výši
50 816,- Kč,
- podíl o velikosti 497/10382 XXXXX za kupní cenu ve výši 28 409,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 1.2.
4.
schvaluje
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 384/3 trvalý travní porost o výměře 3 453 m2
v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemku
parc. č. 384/4 trvalý travní porost o výměře 5 112 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve
vlastnictví Zemědělského družstva Unčovice. Výměra předmětných částí pozemků bude
upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
5.
schvaluje
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 106/34 zahrada o výměře 28 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. č. 106/3
ostatní plocha o výměře 38 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví
statutárního města Olomouce. Výměry částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP
dle důvodové zprávy bod č. 2.2.

6.
schvaluje
záměr směnit pozemky parc. č. 1736/25 orná půda o výměře 576 m2, parc. č. 1736/31 orná
půda o výměře 1 694 m2, parc. č. 1736/33 orná půda o výměře 265 m2 a parc. č. 1736/55
orná půda o výměře 136 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
paní XXXXXza pozemek parc. č. 1846/52 orná půda o výměře 4 513 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 2.3.
7.
schvaluje
záměr darovat pozemek parc. č. 710/6 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.4.
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8.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 4. 2012, bod programu 2, bod 5.16. důvodové zprávy, ve věci
schválení zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/11/2008/Plh ze dne 27.
5. 2008 uzavřené se společností MARPER spol. s r.o. o část pozemku parc. č. 710/6 ostat.
pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a úpravy výše nájemného dle důvodové
zprávy bod č. 2.4.
9.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 4. 2012, bod programu 2, bod 5.16. důvodové zprávy, ve věci
schválení zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/39/2011/Plh ze dne 13.
7. 2011 uzavřené se společností BONITREAL s.r.o. o část pozemku parc. č. 710/6 ostat. pl.
o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a úpravy výše nájemného dle důvodové
zprávy bod č. 2.4.
10.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 57 důvodové zprávy, ve věci
schválení darování pozemku parc. č. 710/6 ostat. pl. o výměře 14 396 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic
a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
11.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 548/7 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna
až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
12.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1106/81 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
13.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 444/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hlubočky, obec
Hlubočky, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – část budovy č. e. 134, rod. rekr.,
která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod
č. 2.7.
14.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 575/5 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.8.

15.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 886/24 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
16.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Bright rainbow a.s. o prodej pozemku parc. č. 1505 ostatní plocha v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
17.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1505 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
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18.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
19.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 17,5 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
20.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 17,5 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
21.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 17,5 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
22.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
23.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/000709/2016/Mlc ze dne 31. 3. 2016 ve
znění dodatku č. 1 až č. 3, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 22/2 ostatní
plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Změnou předmětné
nájemní smlouvy by mělo dojít k přistoupení dalších nájemců, a to pana XXXXX a
společnosti Autoškola NOBE – Olomouc s.r.o. k této smlouvě dle důvodové zprávy bod č.
2.12.
24.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-SMV/NAJ/002860/2016/Kol ze dne 18. 1. 2017,
jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha o výměře 630 m2 a
části pozemku parc. č. 603 ostatní plocha o výměře 4 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, uzavřenou s XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, manželi XXXXX, manželi XXXXX,
manželi XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX. Změnou smlouvy by
mělo dojít ke změně subjektu na straně nájemce z XXXXX na XXXXX dle důvodové zprávy
bod č. 2.13.
25.
bere na vědomí
změnu názvu spolku TJ Slovan Černovír se sídlem Hlušovická 265/28, Černovír, 779 00
Olomouc, IČ: 495 93 340, na spolek Tělovýchovná jednota Slovan Černovír, z.s. se sídlem
Tvrdíkova 578/10, Lazce, 779 00 Olomouc, IČ: 495 93 340 dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
26.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/000601/2016/Kol ze dne 9. 6. 2016
uzavřenou se spolkem Tělovýchovná jednota Slovan Černovír, z.s., jejímž předmětem je
nájem části pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 10 977 m2, pozemku parc. č. st.
702 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, pozemku parc. č. st. 751 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 120 m2 a pozemku parc. č. st. 752 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
15 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k
prodloužení doby nájmu z 31. 1. 2029 do 31. 1. 2034 dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
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27.
schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 1940 ostatní plocha o výměře 203 m2 a parc. č.
1938 ostatní plocha o výměře 79 m2, vše v k. ú. Hodolany u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.15.
28.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 1940 ostatní plocha o výměře 203
m2 a parc. č. 1938 ostatní plocha o výměře 79 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
29.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 216 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
30.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 194 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
31.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 166 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
32.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 144 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
33.
schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 24/23 ostatní plocha o výměře 14 m2 a parc. č.
24/28 trvalý travní porost o výměře 154 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.16.
34.
schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 24/23 ostatní plocha o výměře 12 m2 a parc. č.
24/28 trvalý travní porost o výměře 122 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.16.
35.
schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 24/9 ostatní plocha o výměře 28 m2, parc. č.
24/23 ostatní plocha o výměře 29 m2 a parc. č. 24/24 ostatní plocha o výměře 28 m2, vše v
k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
36.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
37.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha o výměře 45 m2 v
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
38.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú.
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Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
39.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 324/15 zahrada o výměře 148 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
40.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 831/5 zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
41.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002391/2016/Val ze dne 14. 9. 2016
uzavřenou se společností AGRA Velký Týnec, a.s., jejímž předmětem je pacht pozemků v k.
ú. Grygov, obec Grygov, k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, k. ú. Majetín, obec Majetín
a k. ú. Vsisko, obec Velký Týnec. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k rozšíření
předmětu pachtu o části pozemku parc. č. 286 ostatní plocha o výměře 643 m2, část
pozemku parc. č. 306/3 orná půda o výměře 1383 m2, část pozemku parc. č. 306/6 orná
půda o výměře 1131 m2, část pozemku parc. č. 306/28 orná půda o výměře 1076 m2 a
pozemek parc. č. 306/29 orná půda o výměře 387 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
42.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/002767/2015/Mlc ze dne 11. 12. 2015,
uzavřenou se společností Technické služby města Olomouce, a.s., jejímž předmětem je
výpůjčka části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 9 002 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k prodloužení doby
výpůjčky z 31. 12. 2020 do 31. 12. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
43.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 21.3.2005, ve znění dodatků,
uzavřenou s XXXXX, k prostorám sloužícím podnikání o výměře 158,56 m2 ve 2. NP budovy
č.p. 198 (obč.vyb.), Žilinská č.o. 26a, která je součástí pozemku parc. č. st. 1017 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, kde změnou dojde ke změně výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
44.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 22.2.2006, ve znění dodatku,
uzavřenou s XXXXX, k prostorám sloužícím podnikání o výměře 117,96 m2 v 1. NP budovy
č.p. 198 (obč.vyb.), Žilinská č.o. 26a, která je součástí pozemku parc. č. st. 1017 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, kde změnou dojde ke změně výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
45.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 22.2.2006, uzavřenou s XXXXX,
k prostorám sloužícím podnikání o výměře 117,96 m2 v 1. NP budovy č.p. 198 (obč.vyb.),
Žilinská č.o. 26a, která je součástí pozemku parc. č. st. 1017 zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, kde změnou dojde ke změně výše nájemného dle důvodové
zprávy bod č. 2.25.
46.
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové výměře 284,30 m2 v 1. NP a 1. PP
budovy č. p. 424, bydlení, Horní náměstí č. o. 23, která je součástí pozemku parc. č. st.
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375/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za podmínek dle
důvodové zprávy bod č. 2.26.
47.
schvaluje
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 6/3 ostatní plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/60/2005/Gl ze dne 18. 10. 2005 ve
znění dodatku č. 1 uzavřené s XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX dle důvodové zprávy bod
č. 3.1.
48.
nevyhovuje žádosti
o změnu nájemní smlouvy č. MAJ-EM-NS/60/2005/Gl ze dne 18. 10. 2005 ve znění dodatku
č. 1, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 6/3 ostatní plocha o výměře 210 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, spočívající ve změně subjetu na straně nájemce z paní
XXXXX na paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
49.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/002735/2017/Fer ze dne 30. 9.
2017, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře 5 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, spočívající v doplnění náležitostí smlouvy o povinnost
provozovat prodejní stánek minimálně vždy v období od 1. 5. do 31. 8. běžného
kalendářního roku po celou dobu trvání nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
50.
schvaluje
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc, dle nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/002735/2017/Fer ze dne 30. 9.
2017 uzavřené s panem XXXXX a podání žaloby o vyklizení a následně podání exekučního
návrhu v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
51.
schvaluje
změnu splatnosti první splátky pevné složky pachtovného za rok 2020 dle pachtovní smlouvy
č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až č. 15
uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. tak, že částka ve výši 864.774,70 Kč
bez DPH bude splatná do 30. 6. 2020 a částka ve výši 1.751.537,80 Kč bez DPH bude
splatná do 30. 6. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
52.
schvaluje
prominutí nájemného nájemcům v rozsahu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy za podmínky
schválení prominutí nájemného nájemcům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy Zastupitelstvem
města Olomouce se zdůvodněním důvodové zprávy bod č. 3.4.
53.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí nájemného nájemcům v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
54.
souhlasí
s bezúplatným přenecháním předmětu nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/3/2011/Vr
ze dne 31. 1. 2011, ve znění dodatku č. 1, a smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/114/2013/Hr
ze dne 17. 12. 2013, ve znění dodatku č. 1, uzavřených se společností Jezdecký areál
Olomouc s.r.o., k užívání spolku Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska z.s. pro akci
Moravský šampionát a výstava koní ve dnech 7. – 8. 8. 2020 dle důvodové zprávy bod č.
3.5.
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55.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 803/3 orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc paní XXXXX a manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
56.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. OMAJ-SMV/NAJ/000061/2019/Sti uzavřené dne 20.
5. 2019 s manželi XXXXX a manželi XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
57.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016 ve
znění dodatků č. 1 až č. 3 uzavřené s družstvem Zemědělské družstvo Unčovice, jejímž
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, v k. ú.
Příkazy, obec Příkazy, v k. ú. Unčovice, obec Litovel a dále v k. ú. Černovír, Chomoutov,
Lošov, Neředín, Radíkov u Olomouce, Řepčín, Topolany u Olomouce, vše obec Olomouc
spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 1736 trvalý travní porost o výměře 76 m2 v k. ú.
Lošov, obec Olomouc z předmětu pachtovní smlouvy a v rozšíření předmětu pachtu o část
pozemku parc. č. 1804/12 trvalý travní porost o výměře 1406 m2 v k. ú. Štěpánov u
Olomouce, obec Štěpánov dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
58.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016 ve
znění dodatků č. 1 - 3 uzavřené s družstvem Zemědělské družstvo Unčovice, jejímž
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, v k. ú.
Příkazy, obec Příkazy, v k. ú. Unčovice, obec Litovel a dále v k. ú. Černovír, Chomoutov,
Lošov, Neředín, Radíkov u Olomouce, Řepčín, Topolany u Olomouce, vše obec Olomouc,
spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 690/5 orná půda o výměře 13 751 m2 (dle GP
díl „a“ ) v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z předmětu pachtovní smlouvy dle důvodové zprávy
bod č. 3.8.
59.
schvaluje
nájem prodejního stánku ve vlastnictví statutárního města Olomouce, umístěného na části
pozemku parc. č. 451/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
konkrétně pak na stavbě, která je součástí tohoto pozemku, ve vlastnictví společnosti SK
Sigma Olomouc, a.s., panu XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
60.
schvaluje
podnájem kanceláře č. 4.04 a kanceláře č. 4.05 v budově č. p. 1202, víceúčel, na pozemku
parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, pro společnost Losík
statika s.r.o., se sídlem Osadní 324/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 06771882 dle
důvodové zprávy bod č. 3.10.
61.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu částí pozemků parc. č. 395/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 395/86 ostatní plocha) o
výměře 228 m2, parc. č. 1092/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1092/3 ostatní plocha) o
výměře 104 m2 a parc. č. 395/44 ostatní plocha (dle GP parc. č. 395/87 ostatní plocha) o
výměře 95 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti BARTON
TRADING s.r.o. za pozemky parc. č. 828/1 ostatní plocha o výměře 79 m2, parc. č. 828/4
ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 393/4 ostatní plocha o výměře 5 m2 a části pozemků
parc. č. 393/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 393/2 ostatní plocha) o výměře 123 m2 a parc.
č. 997 ostatní plocha (dle GP parc. č. 997/2 ostatní plocha) o výměře 90 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že společnost
BARTON TRADING s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve
výši 28 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
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62.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1929/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
31 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
63.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX a paní XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 487/70 ostatní
plocha o výměře 36 m2 a parc. č. 487/1 orná půda o výměře 27 m2, vše v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
64.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře
233 m2 a parc. č. 24/26 zahrada o výměře 10 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.4.
65.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 2150 ostatní plocha o výměře 181
m2 a parc. č. 115/5 zahrada o výměře 781 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.5.
66.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 905/41, parc. č. 905/80, vše orná půda, a
části pozemku parc. č. 1014/1 ostatní plocha o výměře 873 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
67.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ROMZA - Nedvězí, spol. s r.o. o prodej pozemku parc. č. 1195 ostatní
plocha o výměře 3 070 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
68.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 824/3 ostatní plocha o výměře 398 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
69.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXXo prodej částí pozemků parc. č. 824/3 o výměře 1 187 m2 a parc. č.
824/73 o výměře 266 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.9.
70.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem pozemků parc. č. 1065 o výměře 473 m2, parc. č. 1066 o výměře 817
m2 a části pozemku parc. č. 824/73 o výměře 80 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
71.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 378 m2 a
pozemku parc. č. st. 603/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
72.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti MORWEN KAPPA a.s. o prodej pozemků parc. č. 841/11 a parc. č.
841/111, oba ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.

12

4.11.
73.
nevyhovuje žádosti
společnosti MORWEN KAPPA a.s. o nájem pozemků parc. č. 841/11 ostat. pl. o výměře
1109 m2 a parc. č. 841/111 ostat. pl. o výměře 52 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
74.
nevyhovuje žádosti
společnosti Komunitní centrum Hradisko s.r.o. o nájem pozemku parc. č. st. 214 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 534 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.12.
75.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Komunitní centrum Hradisko s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 214
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 4.12.
76.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 2/2 zahrada, popř. jeho části o výměře 410
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
77.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 1134 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
78.
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-EM-BKS/002703/2019/Hrb mezi
statutárním městem Olomouc a společností Nemovitosti & Obchod s. r. o., dle důvodové
zprávy bod č. 5.1.
79.
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-EM/BKS/000284/2020/Hrb mezi
statutárním městem Olomouc a společností Maestra Development s.r.o., dle důvodové
zprávy bod č. 5.2.
80.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN
80 s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
81.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 100 a kanalizace DN 80 s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
82.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou chodníku při ul. 17. listopadu a ul.
Wittgensteinova na pozemky parc. č. 124/7, parc. č. 132/1, parc. č. 195/2, parc. č. 658, parc.
č. 661, parc. č. 498 a parc. č. 657, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
se společností Sochorova stavební s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
83.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
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B/17/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX dle důvodové zprávy
bod č. 5.6.
84.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním 2 parkovacích stání na pozemku parc.
č. 300/3 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, se společností RÓZA –
WEST, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
85.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Zolova real s.r.o. o prominutí smluvních pokut dle smlouvy č. OMAJIM/BDS/000830/2016/Hrb ze dne 30. 6. 2016 v celkové výši 960.000,- Kč bod č. 5.8.
86.
schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí
darovací smlouvy č. OMAJ-IM/BDS/001228/2017/Hrb s manžely XXXXX, manžely XXXXX a
manžely XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
87.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby veřejného osvětlení a chodníků a
bezdrátové hlásiče varovného a informačního systému budované v rámci stavby „Vila Park
Olomouc – etapa C“ na pozemcích parc. č. 222/1, parc. č, 222/3 a parc. č. 222/37, vše
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností Vila Park Tabulový Vrch
Olomouc s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
88.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se stavbou „SO 340 Přeložka vodovodu v km 1.400 –
1.800“ tj. s přeložkou vodovodu DN 300 a vodovodu DN 200 v k. ú. Velký Týnec, obec
Olomouc, s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
89.
revokuje
usnesení RMO ze dne 31. 10. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6.5. důvodové zprávy ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 395 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č.p. 209, obč.vyb., parc. č. 294 vodní plocha, parc. č. 293/1 a parc. č. 295/11, vše orná půda,
parc. č. 296/3, parc. č. 299, parc. č. 1140, parc. č. 1142, parc. č. 1226 a parc. č. 1231/6, vše
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
90.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 294 vodní plocha, parc. č. 293/1 orná půda, parc. č. 296/3, parc. č. 299,
parc. č. 1140, parc. č. 1142, parc. č. 1226 a parc. č. 1231/6, vše ostatní plocha v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc a umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1140, parc. č. 1142 a parc. č. 1296/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.1.
91.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 533/32 orná půda a parc. č. 1176/2 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
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92.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1059/2 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
93.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1059/2 ostatní plocha v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.3.
94.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 112/2 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
95.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 112/2 ostatní plocha v k. ú. Lazce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.4.
96.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 1406/2, parc. č. 1406/6 a parc. č.
1420/13, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
CETIN a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
97.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 1406/2, parc. č. 1406/6 a parc. č. 1420/13, vše ostatní plocha v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 6.5.
98.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 5/18, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
99.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 5/18, vše ostatní
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
100. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 487/3, parc. č. 487/4, parc. č. 487/7 a parc. č.
487/70, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
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101. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 487/3,
parc. č. 487/4, parc. č. 487/7 a parc. č. 487/70, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
102. revokuje
usnesení RMO ze dne 29. 1. 2013, bod programu č. 2., bod č. 3.10. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
podzemního optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 116/42, parc. č. 87/15,
parc. č. 116/57, parc. č. 116/109, parc. č. 116/53, parc. č. 121/3, parc. č. 121/1, parc. č.
121/2, parc. č. 145/2, parc. č. 145/1, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc a
uložení a provozování optického kabelového vedení na mostní konstrukci přes Mlýnský
potok nad pozemkem parc. č. 138/1 vodní pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve
prospěch společnosti MERIT GROUP a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
103. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 87/15, parc. č. 90/35, parc. č. 116/42, parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č.
116/57, parc. č. 116/109, parc. č. 116/134, parc. č. 121/1, parc. č. 121/2, parc. č. 121/3,
parc. č. 121/4 a parc. č. 145/2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc a
na mostní konstrukci 559b - M7 nad pozemkem parc. č. 138/1 vodní plocha v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.8.
104. revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2016 bod programu č. 2., bod č. 6.19. důvodové zprávy, ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 350/21, parc. č. 350/30, parc. č. 350/31, parc. č. 350/34, parc. č.
350/35, parc. č. 451/17, parc. č. 451/18, parc. č. 451/25, parc. č. 451/30, parc. č. 451/31,
parc. č. 451/32 a parc. č. 497/2, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
105. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 350/21, parc. č. 350/30, parc. č. 350/31, parc. č. 350/34, parc. č. 350/35, parc. č.
451/17, parc. č. 451/18, parc. č. 451/25, parc. č. 451/28, parc. č. 451/30, parc. č. 451/31,
parc. č. 451/32 a parc. č. 497/2, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
106. revokuje
usnesení RMO ze dne 19. 6. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci
schválení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích
parc. č. 79/12, parc. č. 79/24, parc. č. 79/107, parc. č. 541/1, parc. č. 586/1, parc. č. 588,
parc. č. 589, parc. č. 590, parc. č. 591 a parc. č. 592, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
107. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 79/12, parc. č. 79/24, parc. č. 79/107, parc. č. 586/1, parc. č. 588, parc. č. 589, parc. č.
590, parc. č. 591 a parc. č. 592, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
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Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 5.
Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. o provozování vodovodů a
kanalizací za rok 2019
Konzultanti: Hrbáčková, Křížková – odbor majetkoprávní; Tejchman, Schinneck – zástupci
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Pelikán uvedl bod. Hrbáčková okomentovala materiál a v rozpravě reagovala na dotazy
členů rady. Předložený materiál byl schválen beze změn.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
výtah základních informací ze zprávy společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o
provozování vodovodů a kanalizací za rok 2019 dle důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 6.
Družstvo Olomouc Jiráskova, Družstvo Olomouc Jižní (na stůl) (staženo)
Konzultant: Konečný – právní zástupce
Pelikán uvedl bod. Konečný okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy členů
rady. Po diskusi byl materiál na návrh předkladatele stažen s tím, že bude doplněn o body,
které zazněly v rozpravě a dojde k dopracování bytového družstva Jiráskova. Takto
upravený materiál bude předložen na příštím jednání rady. Následně bude nájemníkům
bytových družstev zaslán informační dopis se stanoviskem města.

Bod programu: 7.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Major - okomentoval materiál.
Projednáno bez rozpravy.

Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi části pozemku parc. č. 171/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 171/5) o výměře
140 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek
domu na ulici Mošnerova č. p. 1244/24, 26, 28 v Olomouci, Mošnerova 1244/24, Nová Ulice,
779 00 Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 285.600,-Kč dle
důvodové zprávy bod 1.1,
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3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit budoucí darování částí pozemku parc. č. 776/1 ostatní plocha v k.ú. Chomoutov,
obec Olomouc o výměře 3 m2 a 5 m2 a pozemku parc. č. 446/1 ostatní plocha v k.ú. Hejčín,
obec Olomouc, o výměře 33 m2 a 18 m2, dle situačních nákresů, z vlastnictví Olomouckého
kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.2,
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti na části pozemku parc.
č. 294/2, ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, jakožto budoucího povinného, ve prospěch statutárního města Olomouce,
jakožto budoucího oprávněného, spočívající v povinnosti strpět uložení kabelového vedení
veřejného osvětlení a umístění sloupů veřejného osvětlení a dále ve strpění provádění
veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a sloupů veřejného
osvětlení a strpět vstup oprávněného za tímto účelem na služebný pozemek, v rozsahu dle
geometrického plánu na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu stanovenou dle odborného
posouzení soudním znalcem (cena v místě a čase obvyklá), min. však 1.000,- Kč bez DPH a
nájemné za uložení kabelu 300,- Kč/den bez DPH, nejméně však 300,- Kč bez DPH a
místění sloupu 2.000,- Kč/ks bez DPH dle důvodové zprávy bod 2.1,
5.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti na části pozemku parc.
č. 776/1, ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje,
právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, jakožto
budoucího povinného, ve prospěch statutárního města Olomouce, jakožto budoucího
oprávněného, spočívající v povinnosti strpět uložení kabelového vedení veřejného osvětlení
a dále ve strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného
osvětlení a strpět vstup oprávněného za tímto účelem na služebný pozemek, v rozsahu dle
geometrického plánu na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu stanovenou dle odborného
posouzení soudním znalcem (cena v místě a čase obvyklá), min. však 1.000,- Kč bez DPH a
nájemné za uložení kabelu 600,- Kč/den bez DPH, nejméně však 600,- Kč bez DPH dle
důvodové bod 2.2,
6.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích
parc. č. 655/11 ostatní plocha o výměře záboru 9 m2 a parc. č. 1115/1 vodní plocha o
výměře záboru 44 m2, oba v k.ú. Černovír, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky, s
právem hospodaření Povodí Moravy, s.p. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou,
tj. ode dne účinnosti smlouvy do majetkoprávního vypořádání tj. do dne vkladu práva
služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu pěti let, výše nájemného činí
29,80 Kč/m2/rok. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti povinného (Povodí Moravy,
s.p.) strpět na předmětné části pozemků stavbu (zřízení, umístění a provozování) a v
povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd techniky na předmětné pozemky za
účelem provádění údržby, kontroly, oprav či odstraňování stavby na dobu neurčitou za
jednorázovou náhradu zjištěnou dle cenových předpisů a to výnosovou metodou, jako
pětinásobek ročního užitku. Minimálně však 5.000,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.3,
7.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č.
1202/1 ostatní plocha v k.ú. Grygov, obec Grygov, ve vlastnictví České dráhy a.s., jak je
zakresleno na situačním schématu. Budoucí věcné břemeno bude spočívat v povinnosti
povinného strpět na předmětné části pozemku stavbu (zřízení, umístění a provozování)
vedení el. zemního kabelu NN a v povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd
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techniky na předmětný pozemek za účelem provádění údržby, kontroly, oprav či
odstraňování stavby na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 26 950,-Kč+ DPH, která
bude uhrazena zálohově dle důvodové bod 2.4,
8.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 2468
orná půda v k.ú. Grygov, obec Grygov, ve vlastnictví společnosti H+V VMD Grygov s.r.o., jak
je zakresleno na situačním schématu. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti
povinného strpět na předmětné části pozemku stavbu (zřízení, umístění a provozování)
podzemního kabelového vedení NN a v povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a
vjezd techniky na předmětný pozemek za účelem provádění údržby, kontroly, oprav či
odstraňování stavby podzemního kabelového vedení NN na dobu neurčitou za jednorázovou
náhradu dle důvodové bod 2.5,
9.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na částech pozemků parc. č.
1881 a parc. č. 1897, vše ostatní plocha, vše v k.ú. Grygov, obec Grygov, ve vlastnictví Obce
Grygov, jak je zakresleno na situačním schématu. Budoucí služebnost bude spočívat v
povinnosti povinného strpět na předmětné části pozemku stavbu (zřízení, umístění a
provozování) podzemního kabelového vedení NN a v povinnosti umožnit oprávněnému
(SMOl) vstup a vjezd techniky na předmětný pozemek za účelem provádění údržby, kontroly,
oprav či odstraňování stavby podzemního kabelového vedení NN na dobu neurčitou za
jednorázovou náhradu dle důvodové zprávy bod 2.6,
10.
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci uzavřené dne 3. 8. 2018 se společností Koyo
Bearings Česká republika s.r.o., IČ 26418495, za účelem vybudování stavby „Pavelkova –
autobusová zastávka“, která se z části bude nacházet na pozemku parc. č. 610, ostatní
plocha v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany ve vlastnictví společnosti dle důvodové bod 3.1.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 8.
Veřejná zakázka č. 19172 – Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc – zahájení,
komise
Konzultanti: Drešr, Válková - odbor investic
Major uvedl bod. Projednáno 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,
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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 6

Bod programu: 8.1.
Veřejná zakázka č. 20051 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a přístavba
dvou tříd – stavba – zahájení, revokace
Konzultanti: Drešr, Válková - odbor investic
Major upozornil, že materiál byl předložen oproti minulé radě v upravené podobě v části
týkající se požadavků na technickou kvalifikaci stavbyvedoucího.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
revokaci usnesení ze 46. schůze RMO bod 11 ze dne
podmínek v článku 24 - Technická kvalifikace (viz DZ)

27.4.2020 - změna zadávacích

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 8.2.
Veřejná zakázka č. 20012 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična, stropy –
stavební část – rozhodnutí o námitkách
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic
Major uvedl bod. Konstatoval, že námitka byla odmítnuta.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
odmítá
v souladu s § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. námitku stěžovatele z důvodů uvedených
v důvodové zprávě,
3.
schvaluje
postup pro vypořádání se s námitkou stěžovatele dle důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8

20

Bod programu: 8.3.
Veřejná zakázka č. 20079 – ZŠ Holečkova – odborné učebny – stavební část – zahájení,
komise
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic
Major uvedl bod. Konzultantka reagovala na dotazy. Důvodová zpráva byla upravena v části
harmonogram zadávacího řízení, kde termín schválení výběru dodavatele byl posunut na
červen 2020.
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: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9

Bod programu: 8.4.
Veřejná zakázka č. 20080 – ZŠ Holečkova – odborné učebny – dodávka nábytku –
zahájení, komise
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic
Materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA
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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 10

Bod programu: 8.5.
Veřejná zakázka č. 20084 – Odpadové centrum Olomouc – projektová dokumentace
pro prověření stavby (DPS) – zahájení, komise
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic
Major uvedl bod.
V rozpravě byla řešena otázka investic města. 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,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 zdrželi se
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11

Bod programu: 9.
Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel, přeložka Nordic Telecom Regional
s. r. o.
Konzultant: Drešr - odbor investic
Major uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení vynucené překládky se společností Nordic Telecom Regional
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s.r.o.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 10.
Grygov lesní školka – elektrická přípojka
Konzultant: Drešr - odbor investic
Major uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením “Smlouvy o úhradě nákladů spojených s připojením a se zajištěním
požadovaného příkonu odběratele k lokální distribuční soustavě železnic“ se společností
Správa železnic, státní organizace
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13

Bod programu: 11.
Rozpočtové změny roku 2020
Konzultantky: Dokoupilová, Hélová - ekonomický odbor
Bačák okomentoval předloženou důvodovou zprávu včetně tabulky Nekryté požadavky.
Na návrh tajemníka byly z tabulky vyškrtnuty položky týkající mzdových prostředků.
Na stůl byla rozdána průběžná zpráva o přehledu stavu rozpočtu za období od počátku roku
do 20. května 2020 a předpoklad vývoje rozpočtu. V rámci rozpravy byly diskutovány
možnosti řešení, různé varianty a jejich kombinace s tím, že problematika bude projednána
v rámci jednotlivých klubů a na příští schůzi RMO bude předložena další zpráva.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2020
dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14
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Bod programu: 12.
Bytové záležitosti
Pelikán okomentoval materiál. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+0 se XXXXX dle důvodové zprávy bod 1)
b) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod
2a)
c) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod
2b)
d) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod
2c)
e) Mariánská 7, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s XXXXX, XXXXX dle důvodové zprávy bod
2d)
f) Synkova 4, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2e)
g) Černá cesta 27, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 6)
h) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+1 s XXXXX, XXXXX dle důvodové zprávy
bod 6)
2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Mariánská 7, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc
XXXXX, Na Trati 82, Olomouc
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, U letiště 4, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
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XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Polská 57, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 9, Olomouc
XXXXX, XXXXX, U letiště 8, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory, bezbariérové byty:
XXXXX Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
d) do 31.7.2020, 31.8.2020, 30.9.2020, do 14.1.2021, do 31.1.2021, do 14.2.2022 s nájemci:
XXXXXvá, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020
XXXXX,XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020
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 6, Olomouc – do 31.8.2020
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XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2022
e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc – BPS
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc – BPS
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – BPS
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, U letiště 6, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Peškova 2, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX,XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, Polská 57, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Jiráskova 9, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Sokolská 48, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d, e)
3. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
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3.
nevyhovuje
žádosti XXXXXo snížení stávající sazby nájemného u bytu č. 3, tř. Spojenců
14, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15

Bod programu: 13.
Označení vlastníka
Konzultanti: Černý, Klevar - ODÚR
Major okomentoval problematiku a doporučil žadatelce vyhovět. RMO návrh většinou hlasů
schválila.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 zdrželi se
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 14.
Zvláštní užívání komunikací
Konzultanti: Černý, Klevar - ODÚR
Major doporučil s předloženými žádostmi souhlasit.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dlouhá dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici U Sportovní haly dle bodu 2. důvodové
zprávy
4.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Wellnerova dle bodu 3. důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17
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Bod programu: 15.
Předzahrádky
Konzultanti: Černý - ODÚR
Major uvedl bod. Po rozpravě byl materiál schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAVÁRNA V LESE na
Žerotínově náměstí 3, Olomouc, v rozsahu 2 m2 pro žadatele pí XXXXX, Bukovická 73, 788
15 Velké Losiny, na dobu od 27.5. do 31.10. 2020.
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZDRAVÁ PECKA v
ulici Legionářská 11, Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele fu Zdravá pecka s.r.o.,
Kmochova 210/11, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.6. do 30.9. 2020.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAFE JAK LUSK v
ulici tř.Svobody 4, Olomouc, v rozsahu 3,25 m2 pro žadatele p. XXXXX, tř.Svobody 646/4,
779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2020.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Q SEDM PUB v ulici
Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu 28,04 m2 pro žadatele fu Q semd pub, s.r.o., Krasická
359/51, 796 01 Prostějov 1, na dobu od 1.6. do 31.10. 2020.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO MY MEAL v
ul. tř.Míru 32, 779 00 Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele fu My Meal Delivery s.r.o., U
Mlýnského potoka 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.6. do 31.10. 2020.
6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA U
PARAGÁNA v ulici Litovelská 1, Olomouc, v rozsahu 4,5 m2 pro žadatele p. XXXXX,
Bělkovice 51, 779 00 Olomouc, na dobu od 27.5. do 31.10. 2020.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 16.
Krakovská, Rokycanova – komunikace, smlouva o nájmu pozemku
Konzultanti: Černý - ODÚR
Major okomentoval materiál, projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat smlouvu o nájmu pozemku
T:
O:

8. 6. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19

Bod programu: 17.
Krakovská, Rokycanova – komunikace, smlouva o realizaci překládky kabelů CETIN
Konzultanti: Černý - ODÚR
Major okomentoval materiál, projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o překládce dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat smlouvu o překládce
T:
O:

8. 6. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20

Bod programu: 18.
Analýza variant správy a provozování VHI – zadání (staženo)
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Pauch - odbor strategie a řízení
Feranec navrhl v rámci úspory financí vypracovat analýzu vlastními silami ve spolupráci
s VHS (Ing. Kožušníček). V této souvislosti byl citován úkol: Vypracovat varianty modelu
správy a provozování VHI (O: Feranec, Bogoč/T: 09/2020) Bod byl stažen.

Bod programu: 19.
Cyklodoprava – smlouvy o partnerství
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Losert - OSŘ
Primátor uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

29

2.
ukládá
předložit smlouvy o partnerství ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvy o partnerství
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21

Bod programu: 20.
Dlouhodobý investiční plán – zásady výběru investičních akcí
Konzultanti: Bogoč, Struna - OSŘ, Drešr - odbor investic
Primátor uvedl bod. V rozpravě bylo konstatováno, že máme nástroj, který vydefinuje priority,
v rámci zásobníku projektů, ze kterého lze čerpat.
Bogoč doplnil, že do plánu budou zapracovány připomínky útvaru hlavního architekta. Plán
bude využit již při přípravě rozpočtu 2021.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem zásad pro výběr investičních akcí statutárního města Olomouc v rámci práce s
Dlouhodobým investičním plánem statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22

Bod programu: 21.
Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné zainteresovanosti
ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 2. pololetí roku 2019
Konzultanti: Bogoč, Svozil - OSŘ
Primátor uvedl bod. Konzultanti reagovali na dotazy radních. Na stůl byly rozdány návrhy na
ohodnocení ředitelů městských organizací. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
A) výroční zprávy příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) za rok 2019
B) výši odměny za hmotnou zainteresovanost ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 2.
pololetí roku 2019
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3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) uvědomit jednotlivé
PO o realizaci příslušného usnesení
T:
O:

1. 6. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23

Bod programu: 22.
Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací
(mimo školská zařízení) za rok 2019
Konzultanti: Bogoč, Svozil - OSŘ
Primátor uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
a) účetní závěrky příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc, Moravská
filharmonie Olomouc, Knihovna města Olomouce, Zoologická zahrada Olomouc a Hřbitovy
města Olomouce sestavené k 31. 12. 2019 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
b) finanční vypořádání příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) za rok 2019 dle
přílohy důvodové zprávy.
3.
pověřuje
- náměstkyni primátora Mgr. Markétu Záleskou podpisem Protokolu o schválení účetní
závěrky příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc, Moravské divadlo Olomouc a
Moravská filharmonie Olomouc,
- náměstka primátora doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. podpisem Protokolu o schvalování
účetní závěrky příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce,
- náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána podpisem Protokolu o schvalování účetní
závěrky příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce.

4.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) uvědomit jednotlivé
příspěvkové organizace o přijatém usnesení
T:
O:

1. 6. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24
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Bod programu: 23.
Moravské divadlo Olomouc – vyřazení majetku
Konzultanti: Bogoč, Svozil - OSŘ
Záleská okomentovala návrh na vyřazení majetku v rámci MDO. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s vyřazením hmotného majetku dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

1. 6. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25

Bod programu: 24.
Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí (staženo)
Konzultant: Matzenauerová - OMZOH
Předkladatel materiál stáhl s tím, že bude projednán spolu s dalšími dotacemi poté, co rada
rozhodne o úpravách v rámci rozpočtu.

Bod programu: 25.
Předzahrádka - zeleň
Konzultant: Matzenauerová - OMZOH
Bačák uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení nacházejícího se v
křižovatce U Kovárny x Tř. Svornosti v Olomouci, v rozsahu 80 m2 na demontovatelném
pódiu, pro žadatele XXXXX, na dobu od 27.5.2020 do 30.9.2020.
3.
ukládá
informovat žadatele
T:
O:

1. 6. 2020
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26
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Bod programu: 26.
Obnova stromořadí městských tříd Masarykova a Velkomoravská
Konzultanti: Matzenauerová, Gerhardová - OMZOH
Primátor okomentoval problematiku obnovy stromořadí městských tříd. Konzultantky
reagovaly na dotazy členů rady. Proběhla prezentace obnovy stromořadí na ul Masarykova a
Velkomoravská. V souvislosti se záměrem pokácet tři stromy, které jsou na hranici životnosti
na ul. Masarykova bude nutné provést geologický průzkum a zjistit umístění sítí na
pozemcích. Záměrem je snaha o koncepční obnovu stromořadí. Na ul. Velkomoravská dojde
dále k výměně zábradlí a výsadbě květin ve středovém pásu. Po rozpravě byl materiál
schválen v předložené podobě.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh postupu dle bodu č.2 důvodové zprávy
3.
ukládá
zařadit částku 260.000,- Kč včetně DPH na výsadbu aleje na ulici Masarykova dle bodu č.2
důvodové zprávy do nekrytých požadavků pro odbor zeleně a odpadového hospodářství
T:
O:

1. 6. 2020
vedoucí ekonomického odboru

4.
ukládá
zařadit částku 100.000,- Kč včetně DPH na pořízení projektu odstranění a realizaci nového
zábradlí ve středovém pásu včetně organizace dopravy na ulici Velkomoravská dle bodu č.2
důvodové zprávy do nekrytých požadavků pro odbor investic
T:
O:

1. 6. 2020
vedoucí ekonomického odboru

5.
souhlasí
s navýšením plánovaného rozpočtu odboru městské zeleně a odpadového hospodářství na
rok 2021 o částku o částku 1.500 000,- Kč včetně DPH na výsadbu aleje na ulici
Velkomoravská dle bodu č.2 důvodové zprávy
6.
souhlasí
v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, v platném znění, s výsadbou aleje na ulici Velkomoravská v ochranném pásmu
jednotné kanalizace DN 300, která je ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a to dle
studie "Obnova zeleně na ulici Velkomoravská úsek Schweitzerova x Rooseveltova a
Rooseveltova x Švýcarské nábřeží"
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 zdržel se
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27

Bod programu: 27.
OZV čistota ulic a veř. prostranství, ochrana veřejné zeleně a zařízení
Konzultanti: Pospíšilová - OKT, Matzenauerová, Swaczyna - OMZOH
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Primátor upozornil na některé problematické okruhy v rámci vyhlášky.
Konzultanti reagovali na dotazy.
Rozprava proběhla k návrhu na vyškrtnutí písmene g) odst. 2 článku IV., jehož začlenění do
vyhlášky by znamenalo zákaz zavěšování lan (lajn) mezi stromy. Po rozpravě bylo písmeno
g) z vyhlášky vyškrtnuto.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku dle upravené přílohy 1 důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 zdržel se
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28

Bod programu: 28.
OZV pravidla pro pohyb psů
Konzultanti: Pospíšilová - OKT, Pekárek - OŽP
Primátor uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29

Bod programu: 29.
OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky na Svatém Kopečku
Konzultanti: Pospíšilová - OKT, Pekárek - OŽP
Kolářová uvedla bod. Po rozpravě byl materiál schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 zdržel se
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30
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Bod programu: 30.
Dotace odboru školství – Podpora aktivit realizovaných vysokými školami, Využití
volného času dětí a mládeže, Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky
MŠ a ZŠ
Konzultanti: Fantová, Palkovičová - odbor školství
Konečný uvedl bod.
Fantová upozornila na nutnost opravy v příloze č. 2, položka 20 - Dotace ve výši 4.250 Kč
pro Církevní gymnázium německého řádu na výměnný pobyt v Nördlingenu, jelikož se akce
neuskuteční. Nově bude na položce nula. Návrh usnesení i důvodová zpráva byla v této
souvislosti upravena v rámci vyčíslené úspory, která je nově 1.800.500,- Kč.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dotace pro jednotlivé projekty v oblasti Využití volného času dětí a mládeže do 50 tis Kč dle
upravené přílohy č.2 důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3.
souhlasí
s návrhem dotací pro jednotlivé projekty v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými
školami nad 50 tis Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
4.
souhlasí
s návrhem dotací pro jednotlivé projekty v oblasti Využití volného času nad 50 tis Kč dle
přílohy č. 3 důvodové zprávy
5.
schvaluje
dotace pro jednotlivé projekty v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky
MŠ a ZŠ do 50 tis Kč dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
6.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
dotace pro jednotlivé projekty nad 50 tis Kč dle příloh důvodové zprávy č. 1 a 3
7.
ukládá
předložit návrhy dotací pro jednotlivé projekty nad 50 tis Kč dle příloh důvodové zprávy č. 1 a
3 na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

8.
schvaluje
rozdělení vyčíslené úspory ve výši 1 800 500,00 Kč dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31

Bod programu: 31.
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
Konzultanti: Fantová, Palkovičová - odbor školství
Konečný uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy.

35

Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Dodatkem č.2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Michalské
stromořadí 11, Dodatkem č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Fakultní základní
škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 a Dodatkem č. 1 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, Mozartova 48, dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol na jednání Zastupitelstva
města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle příloh důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32

Bod programu: 32.
Smlouvy o výpůjčce majetku SMOl příspěvkovým organizacím - školám
Konzultanti: Fantová, Palkovičová - odbor školství
Konečný uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření Smluv o výpůjčce majetku SMOl příspěvkovým organizacím - školám Základní
škola Olomouc, Heyrovského 33, Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves
Svobody 41, Základní škola Olomouc, Mozartova 48, dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
O:

8. 6. 2020
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33

Bod programu: 33.
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku
Konzultanti: Fantová, Palkovičová - odbor školství
Konečný uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem Smluv o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací škol dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací škol na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol dle
příloh důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34

Bod programu: 34.
Zapojení SMOl do projektů TAČR DOPRAVA2020+
Konzultant: Langr - OISC
Pelikán okomentoval materiál.
Konzultant reagoval na dotazy. Projednáno bez úprav
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zapojením Statutárního města Olomouc do projektu TAČR DOPRAVA 2020 + Univerzity
Palackého v Olomouci s názvem „Stanovení indikátorů přepravního proudu MHD umožňující
efektivnější plánování dopravních služeb“ v roli externího aplikačního garanta
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána k podpisu "Letter of Intent" projektu TAČR
DOPRAVA 2020 + „Stanovení indikátorů přepravního proudu MHD umožňující efektivnější
plánování dopravních služeb“ dle přílohy důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 zdržel se
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35

Bod programu: 35.
Projekt „Lipové stromořadí u Hamrysu“ – podání žádosti
Konzultanti: Sítek, Sečkářová - ODP, Gerhardová - OMZOH
Pelikán uvedl bod. Konstatoval, že je navrhováno vykrytí částky na výsadbu a následnou
péči z rezervy do rozpočtu OMZOH. Projednáno bez úprav.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt Lipové stromořadí u Hamrysu do
výzvy č. 9/2019 Ministerstva životního prostředí v rámci Národního programu Životní
prostředí
3.
ukládá
vykrýt částku 82 761,85 Kč vč. DPH na výdaje související s výsadbou lipového stromořadí a
částku 47 699 Kč vč. DPH na výdaje se zajištěním následné péče zajišťující udržitelnost
dotace do rozpočtu OMZOH; celkem se jedná o částku 130 460,85 Kč vč. DPH.
T:
O:

1. 6. 2020
vedoucí ekonomického odboru

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36

Bod programu: 36.
Regulační plány pro Olomouc – závěrečné vyúčtování
Konzultanti: Sítek, Sečkařová - ODP
Pelikán uvedl bod, materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zajistit plnění povinností dle bodu 5. důvodové zprávy
T:
O:

8. 6. 2020
vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje,
vedoucí odboru dotačních projektů, vedoucí odboru investic

3.
ukládá
zrušit zvláštní účet č. 6666372/0800
T:
O:

8. 6. 2020
vedoucí ekonomického odboru

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

Bod programu: 37.
UNESCO Olomouc 2020 – Čestný sloup Nejsvětější Trojice – Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
Konzultanti: Sítek, Sečkařová - ODP
Pelikán uvedl bod, materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
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Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Rozhodnutí č. MK 25043/2020 OPP o poskytnutí finančních prostředků z
Ministerstva kultury na realizaci projektu s názvem "UNESCO Olomouc 2020 – Čestný sloup
Nejsvětější Trojice "
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38

Bod programu: 38.
Návrh řešení – havarijní stav střechy Plaveckého stadionu
Konzultanti: Mecnarowski - Olterm&TD Olomouc; Fojtek - OCRKS
Záleská uvedla bod, odd. veř. zakázek potvrdilo, že je možné, aby výběr zhotovitele provedl
Olterm. Po krátké rozpravě byl návrh usnesení přijat.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
společnost Olterm & TD Olomouc a.s. zajištěním dalšího postupu opravy střechy Plaveckého
stadionu
4.
ukládá
zařadit částku na opravu střechy ve výši 1 977 300,-Kč do soupisu nekrytých požadavků a
následně navýšit částku na prvku 9358 - havarijní opravy ve sportovních zařízeních
T:
O:

8. 6. 2020
vedoucí ekonomického odboru

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

Bod programu: 39.
Plavecký stadion - Dodatek č. 26
Konzultanti: Mecnarowski - Olterm&TD Olomouc; Fojtek - OCRKS
Záleská vysvětlila důvody předložení dodatku č. 26 a navrhla jeho schválení.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
dodatek č. 26 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu, č. JS
01/2000 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
věcně příslušnému náměstkovi podepsat dodatek č. 26 s akciovou společností Olterm & TD
Olomouc a.s.
T:
O:

8. 6. 2020
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

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

Bod programu: 40.
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Konzultant: Vrtalová - právní odbor
Žbánek uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce
přísedících Okresního soudu v Olomouci Mgr. Jaromíra Vilímovského a Jana Mrajcu pro
funkční období 2020 – 2024.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41

Bod programu: 41.
Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2020
Konzultant: Langr - odbor ochrany
Major okomentoval materiál. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotací dle důvodové zprávy

3.
schvaluje
spolufinancování z vlastních zdrojů dle důvodové zprávy
4.
schvaluje
znění smluv o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy
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5.
ukládá
podepsat smlouvy na poskytnutí dotací dle důvodové zprávy
T:
O:

1. 6. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42

Bod programu: 42.
Bytové záležitosti BPS
Kolářová okomentovala materiál. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, paní XXXXX, panem XXXXX, paní XXXXX a
panem XXXXX, paní XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 43

Bod programu: 43.
Organizační záležitosti – Dodatek č. 12 „Organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a městské policie Olomouc“
Tajemník uvedl bod. Materiál byl přijat bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 12 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2020
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 44

Bod programu: 44.
Různé – informace členů RMO
- na stůl byla rozdána Výzva Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a
Spolku pro obnovu venkova, týkající se přijetí takových opatření vládou a PS ČR, aby
byly zpět navráceny finance z RUD do rozpočtů obcí, a to v souvislosti s rozhodnutím
o dopadech zákona o kompenzačním bonusu na samosprávy.
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-

Primátor konstatoval, že v červnu má v plánu osobně jednat s ministryní financí o
podpoře vlády pro město.
RMO vydala pokyn, aby v případě, že součástí jednání rady je prezentace, aby byla
buď vložena do Intradocu, nebo zaslána radním v elektronické podobě tak, aby ji
vždy měli před jednání RMO k dispozici.

Jednání rady města bylo primátorem ukončeno v 18:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 29.5.2020

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

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