
 

USNESENÍ 
 

z 50. schůze Rady města Olomouce, konané dne 8. 6. 2020 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení 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 Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Kontrola usnesení RMO a ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 8. 6. 2020 dle části A) důvodové zprávy 

- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2. 
 

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
zdůvodnění zařazení nemovitých věcí do kategorie B a C dle příloh č. 1 až 3  důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to 
nebytovou jednotku č. 649/12 v domě č. p. 649, byt. dům, Javoříčská 2, na pozemku parc. č. 
st. 828 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 645/14561 na 
společných částech domu č. p. 649 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 645/14561 na 
pozemku parc. č. st. 828 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 2.200.000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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3. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy  bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to 
bytovou jednotku č. 421/4 v domě č. p. 419, 420, 421, byt. dům, Řezáčova 16, 18, 20, na 
pozemku parc. č. st. 546, 547, 548 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 464/41328 na společných částech domu č. p. 419, 420, 421 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 464/41328 na pozemku parc. č. st. 546, 547, 548 zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce za minimální 
kupní cenu ve výši 1.700.000,- Kč dle důvodové zprávy  bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy   bod č. 1.3. 

 

6. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to 
jednotku č. 514/4, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou 
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 2.500.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7326/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy  bod č. 1.4. 

 

7. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy   bod č. 1.4. 

 

8. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemku parc. č. 6/4 zahrada o celkové výměře 92 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra předmětných částí pozemku bude upřesněna po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy  bod č. 2.1. 

 

9. 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. 

 

10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019, bod programu č. 3, bod č. 2.8. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemků parc. č. 887/213, parc. č. 887/249, 887/254 a parc. č. 887/255, 
vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc pobočnému spolku Základní organizaci 
Českého zahrádkářského svazu Kyselovský kopec Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve 
výši 148.095,- Kč dle důvodové zprávy  bod č. 2.3. 

 

11. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 887/254 a parc. č. 887/255, vše ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy  bod č. 2.3. 

 

12. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 245/1 trvalý travní porost v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy  bod č. 2.4. 
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13. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1059/20 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy  bod č. 2.5. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
státního podniku Česká pošta, s.p. o výpůjčku částí pozemků parc. č. 959/3 ostatní plocha o 
výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany a parc. č. 75/89 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
konkrétně pak části kovového oplocení na kamenné podezdívce o výměře 0,6 x 0,4 m, které 
je součástí tohoto pozemku, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy  bod č. 2.6. 

 

15. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 959/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy  bod č. 2.6. 

 

16. schvaluje 
záměr pronajmout část oplocení o výměře 0,6 m x 0,4 m, které je součástí pozemku parc. č. 
75/89 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy  bod č. 2.6. 

 

17. schvaluje 
záměr pronajmout část oplocení o výměře 5,1 m x 2,4 m, které je součástí pozemku parc. č. 
531/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy  bod č. 2.7. 

 

18. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 53/26 zahrada o výměře 16 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy  bod č. 2.8. 

 

19. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 53/26 zahrada o výměře 16 m2, parc. č. 1029/24 
ostatní plocha o výměře 7 m2 a pozemek parc. č. 53/28 zahrada o výměře 43 m2, vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy  bod č. 2.9. 

 

20. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 275/1 ostatní plocha o výměře 398 m2 v k. ú Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy  bod č. 2.10. 

 

21. schvaluje 
pacht částí 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 
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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 
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 
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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 varianty b) důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

22. schvaluje 
nájem částí 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 varianty a) 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
společnosti euroAWK s.r.o. o stanovení nájemného ve výši 1.440,- Kč/m2 reklamní 
plochy/rok po dobu trvání smluvního vztahu dle důvodové zprávy  bod č. 3.1. 

 

24. schvaluje 
nájem částí 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, 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 varianty b) důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

25. nevyhovuje žádosti 
společnosti euroAWK s.r.o. o stanovení nájemného ve výši 1.440,- Kč/m2 reklamní 
plochy/rok od 1. 1. 2021 dle důvodové zprávy  bod č. 3.1. 

 

26. schvaluje 
sazbu pro stanovení bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce pod přístřešky MHD bez právního důvodu ve výši 35,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy  bod č. 3.1. 
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27. schvaluje 
sazbu pro stanovení bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce pod reklamními panely (billboardy) ve výši 1.440,- Kč/m2 
reklamní plochy/rok dle důvodové zprávy  bod č. 3.1. 

 

28. schvaluje 
sazbu pro stanovení bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce pod samostatně stojícími city-light vitrínami  ve výši 1.440,- 
Kč/m2 reklamní plochy/rok dle důvodové zprávy  bod č. 3.1. 

 

29. schvaluje 
podání dovolání a ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v 
Olomouci č. j. 75 Co 101/2020-358, kterým nebyly přiznány náklady na právní zastoupení, ve 
věci žalobce statutární město Olomouce proti žalované společnost TRIMEX Olomouc spol. s 
r.o. o zaplacení bezdůvodného obohacení dle důvodové zprávy  bod č. 3.2. 

 

30. schvaluje 
výpověď nájmu částí pozemků parc. č. 1736/1 orná půda o výměře 1 500 m2, parc. č. 
1736/90 orná půda o výměře 68 m2 a parc. č. 1963/1 ostatní plocha o výměře 130 m2, vše v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/59/2008/Plh ze 
dne 30. 3. 2009 uzavřené se společností AP Služby spol. s r.o.  dle důvodové zprávy  bod č.  
3.3. 

 

31. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek domu Horní Lán 11, 13, 15, 17, č.p. 1200, Olomouc, Nová 
Ulice, PSČ 779 00 o nájem části pozemku parc. č. 913/55 ostatní plocha o výměře 96 m2 k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy  bod č. 3.4. 

 

32. bere na vědomí 
upřesnění jména nájemkyně u nájmu pozemků parc. č.  2027/1 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 35 m2 a parc. č. 2027/2 ostatní plocha o výměře 100 m2, vše v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy  bod č. 3.5. 

 

33. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 46/32 zahrada o výměře 303 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

34. schvaluje 
skončení pachtu dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/003209/2016/Nov uzavřené 
dne 13. 3. 2017 s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

35. schvaluje 
pacht částí 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 společnosti Bui Van Duy, s.r.o. dle důvodové zprávy  bod č. 3.7. 

 

36. schvaluje 
skončení pachtu dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002078/2017/Plh uzavřené 
dne 28. 6. 2017 s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
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37. schvaluje 
pacht pozemků 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 společnosti Bui Van Duy, s.r.o. dle důvodové zprávy  bod 
č. 3.8. 

 

38. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 4.1. 

 

39. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi částí pozemků parc. č. st. 266 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 2037 
ostatní plocha) o výměře 74 m2 a parc. č. 345 zahrada (dle GP parc. č. 345/2 ostatní plocha) 
o výměře 28 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví pana 
XXXXX (ideální podíl 1/2) a společného jmění manželů pana XXXXX a paní XXXXX (ideální 
podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 96 500,- Kč, a to 
ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených pozemků z podílového spoluvlastnictví pana 
XXXXX za kupní cenu ve výši 48 250,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených 
pozemků ze společného jmění manželů pana XXXXX a paní XXXXX za kupní cenu ve výši 
48 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o směnu pozemku parc. č. 1732 orná půda o výměře 2244 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 
1782 trvalý travní porost o výměře 219 m2, pozemky parc. č. 1783 o výměře 592 m2 a parc. 
č. 1832 o výměře 1433 m2, vše orná půda, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví 
pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

41. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
přeřazení pozemku parc. č. st. 1330/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 609 m2, jehož 
součástí je budova bez  čp/če, jiná st., pozemku parc. č. st. 1331/2 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 788 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb., částí pozemků 
parc. č. 290/9 ostatní plocha o celkové výměře 21 685 m2, parc. č. 296 ostatní plocha o 
celkové výměře 13 803 m2, parc. č. 429/4 ostatní plocha o výměře 192 m2, parc. č. 615/14 
ostatní plocha o celkové výměře 150 m2, parc. č. 615/19 ostatní plocha o celkové výměře 43 
028 m2, parc. č. 615/28 ostatní plocha o výměře 3 233 m2, parc. č. 615/30 ostatní plocha o 
výměře 761 m2, pozemku parc. č. 661 ostatní plocha o výměře 1 268 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc z kategorie B (nemovité věci, které lze prodat či směnit pouze za 
splnění určitých podmínek) do kategorie A (nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou 
dlouhodobě určeny k prodeji či směně) dle důvodové zprávy  bod č. 4.5. 

 

42. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti TECHNOBAL s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 615/19 ostatní 
plocha o výměře 20 000 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy  bod č. 4.5. 

 

43. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 615/19 ostatní plocha o výměře 6 000 
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
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44. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře 120 m2 
a parc. č. 761/12 ostatní plocha o výměře 33 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

45. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1742 orná půda, popř. jeho části o výměře 
385 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

46. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1742 orná půda v k. ú. Grygov, obec Grygov 
dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

47. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části 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, panu XXXXX za kupní cenu ve výši 16.700,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

48. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou chodníku na ul. Jungmannova na pozemku 
parc. č. 866 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s XXXXX, dle důvodové zprávy 
bod č. 5.1. 

 

49. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavbu kanalizace DN 300 na pozemcích parc. č. 596/1 a parc. č. 
595/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se společností Link City 
Centrum NS s.r.o., za kupní cenu ve výši 605,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 
5.2. 

 

50. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování jednotné kanalizace na pozemku parc. č. 595/1 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 596/1 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy  bod č. 6.1. 

 

51. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 210/1, parc. č. 210/ 7 a parc. č. 210/9, vše ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc ve prospěch Správy železnic, státní organizace dle důvodové zprávy  bod č. 6.2. 

 

52. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby mostu na pozemcích parc. č. 138/2 vodní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a pozemcích parc. č. 654/2 ostatní plocha, 
parc. č. 654/3 ostatní plocha a parc. č. 661 vodní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy  bod č. 
6.3. 

 

53. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 637 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy  bod č. 6.4. 

 

54. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2008, bod programu č. 2., bod č. 1.10. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 289/9, parc. č. 590/4, parc. č. 631/1, vše 
ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy  bod č. 6.5. 

 

55. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení  VN na 
pozemcích parc. č. 289/9, parc. č. 590/4 a  parc. č. 631/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 289/9 a parc. č. 590/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy  bod č. 6.5. 

 

56. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 3. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy ve věci  
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN a optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 124/6, parc. č. 124/7, parc. č. 
124/12, parc. č. 124/13, parc. č. 124/21 a parc. č. 124/38, vše ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, parc. č. 624/1 a parc. č. 962/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, vše 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy  bod č. 
6.6. 

 

57. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 124/6, parc. č. 124/7, parc. č. 124/12, 
parc. č. 124/13, parc. č. 124/21 a parc. č. 124/38, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
parc. č. 624/1 a parc. č. 962/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy  bod č. 6.6. 

 

58. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 288 trvalý travní porost a parc. č. 748 ostatní plocha, vše v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové 
zprávy  bod č. 6.7. 

 

59. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 288 trvalý travní porost a parc. č. 
748 ostatní plocha, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy  bod č. 6.7. 

 

60. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 1028/7 a parc. č. 1029/25, vše ostatní plocha a parc. č. st. 110/2 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy  bod č. 6.8. 

 

61. revokuje 
usnesení RMO ze dne 30. 9. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy ve věci 
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schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 350/34, parc. č. 350/31 a parc. č. 451/29, vše ostatní plocha v 
k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. dle důvodové zprávy  bod č. 6.9. 

 

62. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 350/34, parc. č. 350/31 a parc. č. 451/29, vše ostatní plocha v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy  bod č. 6.9. 

 

63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 116/6 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

64. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 116/6 ostatní plocha v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy  bod č. 
6.10. 

 

65. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019, bod programu č. 3., bod č. 6.31. důvodové zprávy ve věci  
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 607/48, parc. č. 613/1, parc. 
č. 619/4, parc. č. 624/1, parc. č. 624/16, parc. č. 624/25, parc. č. 624/26, parc. č. 866, parc. 
č. 1062/51 a parc. č. 1062/60, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy  bod č. 6.11. 

 

66. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019 bod programu č. 3., bod č. 6.31. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. 
č. 607/2, parc. č. 607/48, parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č. 624/1, parc. č. 624/16, parc. 
č. 624/25, parc. č. 624/26, parc. č. 866, parc. č. 1062/51 a parc. č. 1062/60, vše ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové 
zprávy  bod č. 6.11. 

 

67. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 607/48, parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, 
parc. č. 624/1, parc. č. 624/16, parc. č. 624/25, parc. č. 624/26, parc. č. 866, parc. č. 1062/51 
a parc. č. 1062/60, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy  bod č. 6.11. 

 

68. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020 bod programu č. 2, bod č. 6.18. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 841/10, parc. č. 841/29, parc. č. 1086/27, parc. č. 1086/32, 
parc. č. 1086/50 a 1086/54, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy  bod č. 6.12. 
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69. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020 bod programu č. 2, bod č. 6.18. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 841/10, parc. č. 
841/29, parc. č. 1086/27, parc. č. 1086/32, parc. č. 1086/50 a 1086/54, vše ostatní plocha v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy  
bod č. 6.12. 

 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 841/10, parc. č. 841/29, parc. č. 1086/27, parc. č. 1086/32, parc. č. 
1086/50 a 1086/54, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy  bod č. 6.12. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

3 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - monitorovací zpráva za rok 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a současně bere na vědomí monitorovací zprávu společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. za rok 2019. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

4 Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl, včetně náhradníků, na členské schůze družstev Družstvo 
Olomouc Jiráskova a Družstvo Olomouc Jižní, dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl, včetně náhradníků, na 
členské schůze družstev na nejbližší jednání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit vzájemný bezúplatný převod 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. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit vzájemný bezúplatný převod 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.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. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit koupi pozemku parc. č. 385/8 ostatní plocha - silnice v k.ú. Týneček o výměře 308 
m2, ve spoluvlastnictví XXXXX a XXXXX za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 
260.000 Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3, 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prodej pozemku parc. č. 700/14, orná půda o výměře 959 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce (prodávající) za cenu obvyklou určenou 
znaleckým posudkem ve výši 33.600,- Kč do vlastnictví Metropolitní kapituly u svatého 
Václava v Olomouci dle důvodové bod 1.4, 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit koupi částí pozemku parc. č. 700/15 o výměře 1.122 m2 (dle GP pozemek parc. č. 
700/57) a o výměře 1.947 m2 (dle GP pozemek parc. č. 700/56), vše orná půda, v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci za 
celkovou cenu 78.240,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod 1.5, 

 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 
1059/21 ostatní plocha v k.ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s 
právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace v rozsahu 
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dle geometrického plánu, spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení 
veřejného osvětlení a v právu provádění veškerých oprav, úprav a běžné údržby kabelového 
vedení veřejného osvětlení a v právu vstupu oprávněných osob za tímto účelem, ve 
prospěch statutárního města Olomouce na dobu neurčitou za cenu 7000 Kč vč. DPH dle 
důvodové bod 2.1, 

 

8. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pozemcích parc. č. 1689/1 vodní plocha o výměře záboru 455 
m2 a parc.č. 1690/1 vodní plocha o výměře záboru 339 m2 oba v k.ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou, 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 14 Kč/m2/rok dle důvodové bod 2.2, 

 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 1689/1 vodní 
plocha v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou ve vlastnictví České republiky, s 
právem hospodaření Povodí Moravy, s.p. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti 
povinného (Povodí Moravy, s.p.) strpět na předmětné části pozemku stavbu a v povinnosti 
umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd techniky na předmětný pozemek za účelem 
provozování, provádění údržby, kontroly, oprav či demontáže 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 2.2, 

 

10. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na částech pozemku parc.č. 
1914/1 ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 
00 Praha 1 Nové Město, IČ: 70994234 v rozsahu dle geometrického plánu, spočívající v 
právu umístění a provozování podpěr č. 1 a č. 2 lávky a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti 
s údržbou, opravou a úpravou podpěr č. 1 a č. 2 lávky ve prospěch statutárního města 
Olomouce na dobu neurčitou dle důvodové bod 2.3, 

 

11. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit převod projektové dokumentace a postoupení práv a povinností stavebníka v rámci 
investiční akce „Hřbitov Neředín – oprava střechy tř. Míru č.p. 104“ ze statutárního města 
Olomouc („převodce“) na Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace, tř. Míru 
138/102, 779 00 Olomouc Neředín, IČ: 00534943 („nabyvatel“) dle důvodové bod 3.1. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

6 Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc - dohoda o narovnání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s uzavřením dohody o narovnání, kde statutární město Olomouc  a Výstaviště Flora 
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Olomouc a.s. budou na straně jedné a společnost GEMO a.s. na straně druhé. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

7 Podnět klubu Pirátů a Starostů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
náměstka JUDr. Majora k odeslání písemné odpovědi 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

8 Informace o projektech 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

9 Veřejná zakázka č. 19173 - Zabezpečení péče o psy - zadání 
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. 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 10. 
 

 

10 Veřejná zakázka č. 20001 - Provozování plaveckého stadionu 
Olomouc - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku za podmínky 
schválení znění smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a smlouvy o 
spolupráci při revitalizaci bazénového tělesa krytého bazénu plaveckého stadionu Olomouc 
dle upravených příloh důvodové zprávy Zastupitelstvem města Olomouce, 

 

3. schvaluje 
znění smlouvy o pachtu plaveckého stadionu dle upravené přílohy důvodové zprávy, 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit znění smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a smlouvy o 
spolupráci při revitalizaci bazénového tělesa krytého bazénu plaveckého stadionu Olomouc 
dle upravených příloh důvodové zprávy, 

 

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

 

6. pověřuje 
Mgr. Markétu Záleskou 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

c) k podpisu smluv s vybraným dodavatelem/i, 

 

7. schvaluje 
záměr propachtovat soubor movitých a nemovitých věcí včetně součástí a příslušenství 
tvořící Plavecký stadion v Olomouci na adrese Legionářská 1090/11, 779 00  Olomouc, a to: 
pozemek parc. č. st. 1125 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1089 
stavba občanské vybavenosti, pozemek parc. č. st. 1126 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č. p. 1090 stavba občanské vybavenosti, pozemek parc. č. st. 1663 
zastavěná plocha a nádvoří (součástí je budova bez čp/če stavba technické vybavenosti, 
která je určena k demolici), pozemek parc. č. st. 2500 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova bez čp/če stavba občanské vybavenosti, pozemek parc. č. 640 ostatní 
plocha, jiná plocha, část pozemku parc. č. 449/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
zařízení o výměře 7709 m2, části pozemku parc. č. 875/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o celkové výměře 2089 m2, včetně kanalizace v celém areálu, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy, 

 

8. 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 30.9.2020 na dobu určitou do 31.12.2020. 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 10.1. 
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11 Veřejná zakázka č. 20077 - Jantarová stezka - úsek Hodolanská 
Libušina, 1. část - zahájení, komise 

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. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10.2. 
 

 
 

12 Veřejná zakázka č. 20081 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - 
dodávka ICT - zahájení, komise 

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 
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. 
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Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 10.3. 
 

 

13 Veřejná zakázka č. 20082 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - 
dodávka pomůcek - zahájení, komise 

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 
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. 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 10.4. 
 

 

14 Veřejná zakázka č. 20072 - Dodávka dvou dopravních 
automobilů 2020 - zadání 

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. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10.5. 
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15 Veřejná zakázka č. 20013 - Foerstrova ulice - koordinovaný tah 
křižovatek, SSZ - zadání 

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. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10.6. 
 

 

16 Veřejná zakázka č. 20106 - Náves Svobody, oprava vozovky, I. 
etapa - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

17 Velké opravy komunikací 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
schvaluje doplnění seznamu akcí velkých oprav pro rok 2020 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

18 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Schvaluje: 

1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

Dětský domov, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Na Trati 82, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Na trati 80, Olomouc 

XXXXX, Na trati 80, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX U letiště 4, Olomouc 

  

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

XXXXX, Peškova 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Družební 4, Olomouc - bezbariérový byt 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 
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XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, 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, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX,XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 
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c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

  

d) do 31.12.2020, 14.1.2021, 18.6.2022 s nájemci: 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.12.2020 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.12.2020 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.12.2020 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.12.2020 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

  

e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc – na 3 měsíce 
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XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d, e) 

  

2. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, Mariánská 7, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

19 Okresní hospodářská komora - žádost o dotaci na rok 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce ve výši 240 000 Kč 
a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro 
Okresní hospodářskou komoru na rok 2020 

 

3. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit k projednání a schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 29. 6. 2020 návrh Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní hospodářskou 
komoru na rok 2020 

T: zasedání ZMO 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 
 

20 Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde 
je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem 
(mimo školská zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit stejnou informaci o dopadech 
COVID-19 na městské společnosti a organizace dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města 
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Olomouce konanému dne 29. 6. 2020 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 

21 Rozpočtové změny roku 2020 
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: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

22 Navýšení limitu revolvingového úvěru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. souhlasí 
s navýšením limitu revolvingového úvěru dle doporučení důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
navýšení limitu revolvingového úvěru dle doporučení důvodové zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

23 Projekt "Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP 
Olomouc" - podání žádosti 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt Plán místního ÚSES pro správní 
obvod ORP Olomouc do 52. výzvy Ministerstva životního prostřední v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2014 - 2020 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

24 Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č.1 důvodové 
zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

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

 

4. nevyhovuje 
žádostem do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z 
rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

25 Účetní závěrka příspěvkové organizace Fakultní základní škola 
Olomouc, Rožňavská 21 a finanční vypořádání za účetní 
období roku 2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. neschvaluje 
účetní závěrku Fakultní základní školy a Mateřské školy Olomouc, Rožňavská 21, 
příspěvková organizace, za rok 2019, dle důvodové zprávy 

 

3. neschvaluje 
návrh finančního vypořádání FZŠ a MŠ Rožňavská 21, Olomouc, příspěvková organizace 
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dle důvodové zprávy 

 

4. pověřuje 
náměstka primátora, doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. podpisem Protokolu o neschválení 
účetní závěrky dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
informovat ředitele školy o přijatém usnesení 

T: 13. 7. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

6. ukládá 
řediteli příspěvkové organizace - školy ve spolupráci s odborem školství MMOl zajistit 
odstranění nedostatků vyplývajících z ověření účetní závěrky roku 2019 

T: 24. 8. 2020 
O: vedoucí odboru školství, ředitel ZŠ 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

26 Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace 
Základní škola  a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit Smlouvu o bezúplatném převodu majetku na jednání Zastupitelstva města 
Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace - 
školy dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

27 Výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2020/2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. povoluje 
výjimku z počtu dětí a žáků pro školní rok 2020/2021 dle přílohy důvodové zprávy a při 
splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: 13. 7. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

28 Fond pomoci olomouckým dětem - darovací smlouva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením Darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
přijetí finančního daru Fondu pomoci olomouckým dětem  dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

29 Užití částky 2,7 mil. Kč na opravy komunikací dle požadavků 
KMČ 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
k realizaci akce č. 10 (KMČ 14 Nové Hodolany), č.12a) (KMČ 17 Olomouc - střed), č.14 
(KMČ 19 Pavlovičky), č. 15 (KMČ 20 Povel) a č. 16 (KMČ 22 Řepčín) dle přílohy č. 1 

 

3. ukládá 
realizovat akce dle bodu 2) tohoto usnesení 

T: 23. 11. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
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30 Závěrečná zpráva COVID-19 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
předložit k projednání Závěrečnou zprávu COVID-19 na ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

31 Vypořádání předběžných smluv  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit vypořádání předběžných smluv na ochranné zdravotní pomůcky formou darování 
ochranných zdravotních pomůcek organizacím a v množství dle důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit Evu Kolářovou, DipMgmt., náměstkyni primátora podepisováním smluv o vypořádání 
dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 

Bod programu: 27. 
 

 

32 Dotace v oblasti Ochrana obyvatel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací v oblasti ochrany obyvatel do 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy 
důvodové zprávy 
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4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi v oblasti ochrany 
obyvatel do 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 
Olomouce 

T: 13. 7. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

33 OZV Požární řád statutárního města Olomouce 
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 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

34 Programové dotace v oblasti cestovního ruchu a IC – 
Průvodcovské služby 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu, včetně příloh a upravené přílohy 2b 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 do 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle upravené přílohy 
důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi roku 2020 do 50 tis. Kč 
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dle přílohy důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle přílohy důvodové zprávy 

T: 10. 8. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

35 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 18/2019, o nočním 
klidu, ve znění OZV č. 2/2020 

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 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

36 Bytové záležitosti BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

3. schvaluje 
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení – přijetí žádosti o 
BPS dle předložené důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

37 Změny v KMČ Svatý Kopeček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předoženou důvodovou zprávu 
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2. bere na vědomí 
rezignaci pana Ing. Vladimíra Bernarda na funkci člena KMČ č. 25 Svatý Kopeček 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

38 Informace o činnosti kontrolního výboru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 34. 
 

 

39 Hospodaření České dědictví UNESCO 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019 

 

3. ukládá 
předložit zprávu Zastupitelstvu města Olomouce 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

40 Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování 
zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změna 
navrhovaného zástupce SMOl do představenstva společnosti 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
delegování zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu navrhovaného zástupce SMOl do představenstva Vodohospodářské společnosti 
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Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 36. 
 

 

41 Delegování zástupce města na valnou hromadu OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl ( včetně náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. 

 

3. ukládá 
předložit Radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl na nejbližší zasedání ZMO 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 37. 
 

 

42 Stanovení termínu a návrh programu 11. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. stanovila 
- termín konání 11. zasedání ZMO: pondělí 29. 6. 2020 od 9:00 hodin 

- místo konání 11. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 

 

3. souhlasí 
s návrhem programu 11. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 38. 
 

 

43 Přijetí daru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s přijetím daru dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 

44 Přijetí finančního daru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí finančního daru 

 

3. pověřuje 
primátora statutárního města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka, MPA podpisem darovací 
smlouvy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 39.1. 
 

 

45 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o 
zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce a 
jeho příspěvkových organizací" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního města 
Olomouce a jeho příspěvkových organizací" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 
15. 6. 2020 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 40. 
 

 

46 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o 
sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 6. 2020 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 40.1. 
 

 

47 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změny v odboru kancelář primátora dle předložené důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2020 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 40.2. 
 

 
 

48 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 7/2013, kterým 
se vydává tržní řád 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
nařízení dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 41. 
 

 
 

49 Změna ve Správní radě Nadačního fondu Regionální fotbalové 
akademie Olomouckého kraje 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu na postu člena Správní rady Nadačního fondu Regionální fotbalové akademie 
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Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 42. 
 

 

50 Návrh zástupců SMOl do orgánů Servisní společnosti odpady 
Olomouckého kraje, a. s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
navrhnout zástupce SMOl do představenstva a dozorčí rady Servisní společnosti odpady 
Olomouckého kraje, a. s. dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


