
ZÁPIS 
 

z 53. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 7. 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 Žbánek  
náměstci primátora Záleská, Bačák, Kolářová, Konečný, Major, 

Pelikán  
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Tichý (nepřítomen od 10:50 – 12:10 hodin), 
Feranec, Šnevajs 
 
Holpuch 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá, Konečný 
Vychodilová, Hladíková 

  

 
čas zahájení: 8:00 hodin zasedací místnost RMO, 5. patro, Hynaisova 10 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady – změna  
  v dozorčí radě Technických služeb města Olomouce, a. s. 
2 2. Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním  
  plněním) 
3         3. Majetkoprávní záležitosti 
4         4. Petice „Pozemky U Pevnůstky Mošnerova mají patřit městu Olomouci“ (na 

stůl) 
5         5. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
6         6. Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu 
7         7. Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
8         8. Veřejná zakázka č. 20053 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a 

přístavba dvou tříd – pomůcky – zrušení 
9         8.1. Veřejná zakázka č. 20121 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a 

přístavba dvou tříd – pomůcky – opakovaná zakázka – zahájení, komise 
10       8.2. Veřejná zakázka č. 20054 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a 

přístavba dvou tříd – ICT – zadání 
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11       8.3. Veřejná zakázka č. 20079 – ZŠ Holečkova – odborné učebny – stavební část 
– zadání 

12       8.4. Veřejná zakázka č. 20080 – ZŠ Holečkova – odborné učebny – dodávka 
nábytku – zadání 

13       8.5. Veřejná zakázka č. 20084 – Odpadové centrum Olomouc – projektová 
dokumentace pro provádění stavby – zadání 

14       8.6. Veřejná zakázka č. 20126 – Plán rozvoje veřejného osvětlení ve městě 
Olomouci 

15       8.7. Veřejná zakázka č. 20127 – Olomoucké vánoční trhy 2020 – přímé zadání 
16       8.8. Veřejná zakázka č. 20099 – Objekt přírodovědecké fakulty – demolice objektu 

– zahájení, komise 
17       9. Veřejná zakázka č. 20049 – Masarykova ul. – oprava tramvajové trati a 

vozovky, vybudování vídeňské zastávky U Bystřičky – směr Hl. nádraží 
18       10. Bytové záležitosti 
19       11. Rozpočtové změny roku 2020 
- 12. Daň z nemovitých věcí – OZV (staženo) 
20 13. Škodní a likvidační komise 
21 14. Analýza variant správy a provozování VHI 
22 15. Informace o zdrojích vody v CHKO Litovelské Pomoraví 
23 16. Bezbariérová Olomouc – aktualizace akčního plánu 
- 17. Zimní stadion Olomouc (staženo) 
- 18. Úprava předprostoru krematoria (staženo) 
24 19. Zpráva o naplňování klíčových aktivit projektu Olomouc plánuje budoucnost 
25 20. Povolení výjimky – pěší zóna 
26 21. Zvláštní užívání komunikací 
27 22. Označení vlastníka 
28 23. Odtahy vozidel 
29 24. Karty typu D 
30 25. Petice Bělidla 
31 26. Projekt „MŠ Husitská – energetická opatření“ – podání žádosti o dotaci 
32 27. „jantarová stezka, úsek Hodolanská – Libušina, 1. část“ – Smlouva o 

poskytnutí dotace  
33 28. Petice – dětské hřiště Mišákova 
34 29. Sběrové soboty 
35 30. Projekt Zdravé láhve pro děti 
36 31. Výpůjčka vozidla na zahraniční cestu pro potřebu sboru dobrovolných hasičů 
37 32. Přijetí finančního daru olomouckého kraje za výkon péče o děti v době 

nouzového stavu 
38 33. Kontrola zpracování účetní závěrky za rok 2019 u organizace ZŠ a MŠ 

Svatoplukova 11, Olomouc 
39 34. Audit systému evidence a vyřizování petic a stížností 
40 35. Kontrola dotace u společnosti Maltézská pomoc, o.p.s. poskytnuté v roce 

2019 
41 36. Kontrola dotace u CROSSPOINT Olomouc z. s. poskytnuté v roce 2019 
42 37. Školské rady – jmenování zástupců zřizovatele 
43 38. Výjimka z počtu dětí 
44 39. Plán obnovy a rozvoje škol 
45 40. Přijetí grantu č. 22010120 z Mezinárodního Visegrádského fondu 
- 41. Zahraniční služební cesta (staženo) 
46 42. Bytové záležitosti BPS 
47 43. Darovací smlouva – Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2020 
- 44. Dotace v oblasti sportu – dokrytí finančních prostředků (staženo) 
48 45. Výjimka z alkoholu pro městské akce – 2. Pololetí 2020 
49 46. Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 

prostranstvích – Garden food festival v Olomouci 
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50 47. Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
prostranstvích – Tipsport extraliga ledního hokeje 

51 48. Přijetí finančního daru – revokace 
52 49. Příprava návrhu vnitřního předpisu pro řešení epidemie/pandemie 
53 50. Organizační záležitosti – Dodatek č. 4 „Vnitřního předpisu o sociálním fondu 

Magistrátu města Olomouce“ 
54 51. Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na činnost EUROPE DIRECT 

v roce 2020 
55 52. Různé (na stůl) 
- 53. Různé – informace členů RMO 
 

 

 
 
 

o O o 
 
53. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro. Následovalo projednávání 
jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
Bod programu: 1. 
Jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady – změna v dozorčí 
radě Technických služeb města Olomouce, a. s. 
Konzultanti:  Svozil – odbor strategie a řízení; Ostrá – odbor právní 
Tichý okomentoval materiál. Po diskusi, kde konzultanti reagovali na dotazy členů rady, 
došlo k úpravě usnesení spočívající ve změně termínu a procesu odvolání v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu. Na závěr doporučili radní, aby součástí materiálu byla i 
smlouva o výkonu funkce pro člena dozorčí rady. Smlouva byla doplněna v průběhu jednání 
RMO. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
ke dni 31. 7. 2020 člena dozorčí rady Technických služeb města Olomouce, a.s., pana 
Antonína Zívalu, XXXXX, z funkce člena dozorčí rady 

 

3. volí 
ke dni 1. 8. 2020 člena dozorčí rady Technických služeb města Olomouce, a.s. jako 
zástupce zaměstnanců společnosti, pana Vladimíra Čecha, XXXXX. 

 

4. ukládá 
vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o odvolání a 
volbě člena dozorčí rady jako zástupce zaměstnanců společnosti Technické služby města 
Olomouce, a.s. 

T: 24. 8. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
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5. schvaluje 
smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady dle přílohy důvodové zprávy 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním plněním) 
Primátor provedl materiálem po stranách. Po diskusi bylo rozhodnuto, že bod 37 – Analýza 
dopadu COVID–19 v návaznosti na nemožnost provozovat komerční prostory v důsledku 
usnesení vlády, bude vypuštěn ze sledování. Takto upravený materiál byl následně 
jednohlasně schválen.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 

- k termínu plnění 13. 7. 2020 dle části A) důvodové zprávy 

- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 

- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A), B), C) důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu 30 usnesení RMO ze dne 10. 2. 2020 týkající se Studijní cesty SHS ČMS dle 
části A) důvodové zprávy 

- část 6 bodu 19 usnesení RMO ze dne 25. 6. 2019 týkající se Přípravy projektu sociálního 
bydlení - Kříčkova 4, Olomouc, Stavý Kopeček, dle části A) důvodové zprávy 

- část 5 bodu 8 usnesení RMO ze dne 10. 10. 2017 týkající se Tř. Míru - Neředínská - úprava 
křižovatky (ORG 5616), dle části A) důvodové zprávy 

- část 2 bodu 32 usnesení RMO ze dne 9. 12. 2019 týkající se Analýzy korupčních rizik a 
vyhodnocení Protikorupční strategie SMOl v roce 2019, dle části A) důvodové zprávy 

- část 3 bodu 18 usnesení RMO ze dne 9. 12. 2019 týkající se Petice "Nesouhlas s 
výstavbou polyfunkčního objektu v Olomouci k. ú. Černovír", dle části B) důvodové zprávy 

- část 2 bodu 11 usnesení RMO ze dne 8. 11. 2016 týkající se Masarykova tř. 50 a Tomkova 
40 - posouzení nákladů, dle části C) důvodové zprávy 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 

 
Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultantky: Kličková, Jiříčková, Mlčáková – odbor majetkoprávní 
Pelikán provedl materiálem po stranách. Rozprava a následná úprava byla provedena 
u bodů: 
bod 1.1. – prodej části pozemku v k.ú. Nová Ulice – staženo; 
bod 2.22. – změna nájemní smlouvy – po diskusi bylo rozhodnuto nevyhovět žádosti; 
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bod 3.11. – prominutí nájemného (pozemky a prostory) ve vlastnictví SMOl – z projednání 
byla stažena žádost spol. HC Olomouc; 
bod 3.2. – změna nájemní smlouvy – zpracování územní studie US 52 bude dle var. A 
důvodové zprávy, další úpravy důvodové zprávy reflektovaly průběh rozpravy; 
bod 3.6. – výpůjčka prostor ul. Vejdovského – tajemník okomentoval bod a předložil návrh na 
úpravu smlouvy, která tvoří přílohu důvodové zprávy, radou akceptováno bez výhrad; dále 
tajemník požádal o doplnění usnesení: uložit vedoucí odboru majetkoprávního informovat 
RMO o obsahu doručených nabídek, schváleno bez výhrad. 
Ostatní body důvodové zprávy byly projednány bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018, bod programu 3, bod 2.22. důvodové zprávy, ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 105/77 ostatní plocha a pozemku parc. č. 274 zahrada 
včetně zpevněného povrchu betonovými panely, dlažbou a živicí, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 925 560,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

2. schvaluje 
záměr směnit pozemky parc. č. 105/77 ostatní plocha a parc. č. 274 zahrada, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části 
pozemků parc. č. 264/8 zahrada o výměře 749 m2, parc. č. 105/75 ostatní plocha o výměře 
353 m2 a parc. č. 105/89 ostatní plocha o výměře 41 m2, (dle GP parc. č. 264/21 ostatní 
plocha o výměře 1 143 m2), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

3. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 136/3 zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku parc. č. 136/3 zahrada bude upřesněna až 
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 121/3 (dle GP parc. č. 121/57) o výměře 125 m2, parc. 
č. 608/7 (dle GP parc. č. 608/38) o výměře 1 m2 a parc. č. 608/8 (dle GP parc. č. 608/37)                  
o výměře 59 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.3. 

 

5. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1857/78 orná půda (dle GP parc. č. 1857/119 orná 
půda) o výměře 1 380 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.4. 

 

6. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 83 m2                     
v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
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8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 312/3 zahrada o výměře 99 m2 a parc. 
č. 318/2 zahrada o výměře 121 m2 a pozemku parc. č. 624 trvalý travní porost o výměře 301 
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

9. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 312/3 zahrada o výměře 99 m2 a parc. č. 318/2 
zahrada o výměře 121 m2 a pozemek parc. č. 624 trvalý travní porost o výměře 301 m2, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

10. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 438 zahrada o výměře 448 m2, části pozemků parc.       
č. 1929/1 zahrada o celkové výměře 69 m2, parc. č. 436/1 ostat. pl. o výměře 195 m2,  parc. 
č. 395 zahrada o výměře 46 m2 a parc. č. 396 ostatní plocha o výměře 18 m2, vše                            
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

11. 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. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

12. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 616/8 ostatní plocha o výměře 31 m2 a parc. č. 
447/29 ostatní plocha o výměře 30 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.9. 

 

13. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 647/5 trvalý travní porost o výměře 393 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

14. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 230/1 ostatní plocha o výměře 44 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 230/1 ostatní plocha o výměře 44 m2                   
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

16. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 179 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

18. nevyhovuje žádosti 
společnosti MOL Česká republika, s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 824/2  ostatní 
plocha o výměře 414 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
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19. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 824/2 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

20. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o výměře 35,20 m2 v 2. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní 
náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

 

21. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o výměře 13,25 m2 v 2. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní 
náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

22. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 64,43 m2 v 3. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, 
Dolní náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

23. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 23.5.2018 uzavřenou se 
Základní uměleckou školou CAMPANELLA Olomouc, k prostorám o výměře 401,25 m2 v 1. 
NP, 2. NP a 3. NP budovy č.p. 587, obč. vyb., ul. Slovenská č.o. 5, která je součástí 
pozemku parc.č.st. 7/1 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, kde 
změnou dojde ke změně výše nájemného a udělení souhlasu s krátkodobým užíváním 
prostor jinými hudebními subjekty bez souhlasu pronajímatele dle důvodové zprávy bod č. 
2.17. 

 

24. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 31.8.2012, uzavřenou s XXXXX, 
k prostorám o výměře 30,67 m2 v 1. NP budovy č.p. 587, obč. vyb., ul. Slovenská č.o. 5, 
která je součástí pozemku parc.č.st. 7/1 zast. plocha a nádvoří, v katastrálním území 
Olomouc-město, obec Olomouc, kde změnou dojde ke změně výše nájemného dle důvodové 
zprávy bod č. 2.18. 

 

25. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 31.8.2012, uzavřenou s XXXXX, 
k prostorám o výměře 15,33 m2 v 1. NP budovy č.p. 587, obč. vyb., ul. Slovenská č.o. 5, 
která je součástí pozemku parc.č.st. 7/1 zast. plocha a nádvoří, v katastrálním území 
Olomouc-město, obec Olomouc, kde změnou dojde ke změně výše nájemného dle důvodové 
zprávy bod č. 2.19. 

 

26. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 31.8.2012, uzavřenou s XXXXX, 
k prostorám o výměře 24,87 m2 v 1. NP budovy č.p. 587, obč. vyb., ul. Slovenská č.o. 5, 
která je součástí pozemku parc.č.st. 7/1 zast. plocha a nádvoří, v katastrálním území 
Olomouc-město, obec Olomouc, kde změnou dojde ke změně výše nájemného dle důvodové 
zprávy bod č. 2.20. 

 

27. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 27.6.2007, uzavřenou se 
spolkem Studio Experiment z.s., k prostorám o výměře 97,94 m2 ve 2. NP budovy č.p. 587, 
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obč. vyb., ul. Slovenská č.o. 5, která je součástí pozemku parc.č.st. 7/1 zast. plocha a 
nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, kde změnou dojde ke změně 
výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
pana Jaromíra Cekoty o změnu Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 
30.6.2015, ve znění dodatku č. 1, k prostorám sloužícím podnikání o výměře 544,93 m2                    
v 1. PP a 1. NP budovy č.p. 27 (obč. vyb.), na ulici Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 450/1 zast. plocha a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, 
obec Olomouc, spočívající v prodloužení doby nájmu do 1. 7. 2030 dle důvodové zprávy bod 
č. 2.22. 

 

29. schvaluje 
prominutí nájemného nájemcům v rozsahu a se zdůvodněním dle přílohy č. 1a této 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

30. nevyhovuje 
žádostem nájemců o prominutí nájemného a  žádostem o prominutí úhrady bezdůvodného 
obohacení dle přílohy č. 1a této důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

31. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí nájemného nájemcům v rozsahu a se zdůvodněním dle upravené přílohy č. 1b této 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

32. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádostem nájemců o prominutí nájemného dle přílohy č. 1b této důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

33. nevyhovuje žádosti 
společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. o změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-
NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění dodatků č. 1 až č. 9 uzavřené se společností 
TRŽNICE HOPA, spol. s r.o., jejímž předmětem je nájem částí pozemků parc. č. 104/1 
ostatní plocha o výměře 5 816 m2, parc. č. 105/50 ostatní plocha o výměře 1 524 m2, parc. 
č. 125/6 ostatní plocha o výměře 2 669 m2 a parc. č. 125/9 ostatní plocha o výměře 347 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající v prodloužení doby nájmu o 30 let a 
ve stanovení symbolického nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

34. ukládá 
OSTR zajistit zpracování územní studie US 52: Tržnice, třída Svobody s podmínkou 
zohlednit žádost společnosti Tržnice Olomouc s.r.o. dle varianty A dle důvodové zprávy bod 
č. 3.2. 

T: prosinec 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

35. uděluje 
souhlas společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. s bezúplatným užíváním částí pozemků 
parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 2 217 m2 a parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 
125 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společností NAPASHOP s.r.o., IČO: 
05565146  za účelem umístění atrakce vyhlídkového kola, kluziště a provozování vánočních 
trhů městského tržiště 2020 za podmínek dle uzavřené smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-
NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění dodatků č. 1 až č. 9, a za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
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36. schvaluje 
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 388/137 (dříve parc.                   
č. 388/26) ostatní plocha o výměře 918 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za období                     
od 29. 6. 2018 do 10. 6. 2020 společnosti FROL a.s. ve výši 62 764,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 

 

37. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1331/1 lesní pozemek o výměře 672 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

38. schvaluje 
uzavření dodatku č. 67 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

39. schvaluje 
výpůjčku prostor o celkové výměře 643,9 m2 v 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy č. p. 189, 
adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č. 
st. 2150/4 a parc. č. st. 2150/3, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, která 
tvoří upravenou přílohu č. 4 této důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

40. schvaluje 
text inzerátu a oslovení 5 realitních kanceláří dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

41. ukládá 
vedoucí odboru majetkoprávního informovat RMO o obsahu doručených nabídek dle 
důvodové zprávy bod č. 3.7. 

T: 29. 9. 2020 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

42. souhlasí 
s návrhem projektové dokumentace pro územní řízení předloženým v souladu s čl. V odst.               
3 nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/000208/2017/Val ze dne 18. 4. 2017 uzavřené se 
společností JU-TURN Jezdectví Lazce s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

43. souhlasí 
s umístěním stavby „Výstavba závodního a tréninkového jezdeckého střediska JU-TURN 
Lazce“ na pozemku parc. č. 111/26 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
koordinačního situačního výkresu č. C03 návrhu projektové dokumentace zpracovaného 
společností ASET studio s.r.o. v 11/2019 dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

44. uděluje 
souhlas s realizací projektu „Koperník – trochu jiná náves“ na pozemku parc. č. 721 orná 
půda o výměře 4 294 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc spolku Los Vesinos, z.s.                      
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

45. uděluje 
souhlas vlastníka pozemků parc. č. 1945/1 a parc. č. 1980, vše ostatní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouc, obec Olomouc s provozováním brokové střelnice nacházející se na pozemku 
parc. č. 1854/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, pro Myslivecký 
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spolek HOLICE za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

46. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti MERIT REAL a.s. o prodej částí pozemků parc. č. 624/4 ostatní plocha                
o 133 m2 a parc. č. 624/22 ostatní plocha o výměře 250 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

47. schvaluje 
výpověď nájmu částí pozemků parc. č. 624/4 ostatní plocha o výměře 40 m2 a parc.                       
č. 624/22 ostatní plocha o výměře 116 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle nájemní 
smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/000625/2015/Mlc ze dne 31. 3. 2015 uzavřené se společností  
MERIT REAL a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

48. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova třída 52, Olomouc o nájem částí 
pozemků parc. č. 624/4 ostatní plocha o výměře 41 m2 a parc. č. 624/22 ostatní plocha                   
o výměře 123 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

49. nevyhovuje žádosti 
spolku SPOLEK ÚČETNÍCH OLOMOUC o nájem části pozemku parc. č. 868/1 ostatní 
plocha o výměře  1 m2 a části parc. č. 869 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

50. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 281 m2                  
v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

51. trvá 
na usnesení RMO ze dne 27. 4. 2020 ve věci nevyhovění žádosti pana XXXXX o nájem částí 
pozemků parc. č. 987/12 ostatní plocha o výměře 3 m2 a parc. č. 987/1 ostatní plocha                      
o výměře 13 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 

 

52. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 566 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/23//2012/Hr uzavřené dne 1. 9. 2012 
s XXXXX a podání žaloby na vyklizení a následně podání exekučního návrhu v případě 
nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 

 

53. schvaluje 
změnu náležitostí nájmu pozemku parc. č. st. 238 zastavěná plocha a nádvoří o výměře                 
453 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu XXXXX spočívající ve vyjmutí 
povinnosti vyklidit předmět nájmu a uvést jej do původního stavu při skončení nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 3.16. 

 

54. schvaluje 
změnu smlouvy 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, spočívající v prodloužení doby výpůjčky z 31. 12. 2020 do 31. 12. 
2025, se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 

 



 11 

55. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy 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, spočívající v přistoupení 
dalších nájemců, pana XXXXX a společnosti Autoškola NOBE – Olomouc s.r.o. k této 
smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 

 

56. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1505 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc společnosti Bright rainbow a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 

 

57. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1059/20 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 

 

58. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 

 

59. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 17,5 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 

 

60. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 17,5 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 

 

61. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 17,5 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 

 

62. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní XXXXX, panu XXXXX, paní XXXXX, manželům XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 3.21. 

 

63. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/72//2010/Hr ze dne 8. 11. 2010 
uzavřené s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 

 

64. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/57/2009/Plh ze dne 16. 9. 2009 
uzavřené s manželi XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 

 

65. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 959/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, státnímu podniku Česká pošta, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 

 

66. schvaluje 
nájem části 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, státnímu podniku Česká pošta, s.p. 
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dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 

 

67. schvaluje 
nájem části 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, společnosti NUTREND 
D.S., a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 

 

68. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 275/1 ostatní plocha o výměře 398 m2 v k. ú Nová Ulice, obec 
Olomouc Společenství vlastníků jednotek NA VOZOVCE 836/35 a 837/37, Olomouc - Nová 
Ulice dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 

 

69. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 324/15 zahrada o výměře 148 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.25. 

 

70. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 53/26 zahrada o výměře 16 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.26. 

 

71. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 53/26 zahrada o výměře 16 m2, parc. č. 1029/24 ostatní 
plocha o výměře 7 m2 a pozemku parc. č. 53/28 zahrada o výměře 43 m2, vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.27. 

 

72. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy 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 spočívající ve změně subjektu na straně nájemce z XXXXX na XXXXX 
dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 

 

73. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 831/5 zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.29. 

 

74. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/33/2012/Plh uzavřené dne 21. 6. 2012 
s XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.29. 

 

75. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 

 

76. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.31. 

 

77. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy 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. 
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ú. Grygov, obec Grygov, k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, k. ú. Majetín, obec Majetín 
a k. ú. Vsisko, obec Velký Týnec spočívající v rozšíření předmětu pachtu o část 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. 
3.32. 

 

78. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 216 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

79. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 216 m2                       
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

80. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/3/2010/Hr uzavřené dne 15. 2. 2010 
s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

81. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 194 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

82. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 194 m2                      
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

83. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/24/2006/Gl uzavřené dne 19. 6. 2006 
s manželi XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

84. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 166 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

85. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 166 m2                        
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

86. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 144 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

87. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 144 m2                       
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

88. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/16/2002/Sig uzavřené dne 18. 3. 
2002 uzavřené s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 
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89. schvaluje 
pacht částí 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 panu XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 3.33. 

 

90. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht částí 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. 3.33. 

 

91. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht částí 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. 3.33. 

 

92. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu majpráv. 1297/2000/Ge uzavřené dne 14. 3. 2000 
uzavřené s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

93. schvaluje 
pacht částí 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 panu XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 3.33. 

 

 

94. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht částí 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. 3.33. 

 

95. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht částí 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. 3.33. 

 

96. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu majpráv. 13/2000/Ge uzavřené dne 31. 7. 2000 
uzavřené s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

97. schvaluje 
pacht částí 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 panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.33. 

 

98. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht částí 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. 3.33. 

 

99. nevyhovuje žádosti 
Galerie Caesar, družstva pro podporu výtvarného umění o snížení nájemného o 50 %                      
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u nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 508,52 m2 v 1. NP budovy č. p. 
583, obč. vyb, Horní náměstí, která je součástí pozemku parc. č. st. 271/1 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc po dobu trvání rekonstrukce radnice v roce 
2020 dle důvodové zprávy bod č. 3.34. 

 

100. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 21.3.2005, ve znění dodatků, uzavřené 
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, spočívající ve změně výše nájemného                             
dle důvodové zprávy bod č. 3.35. 

 

101. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 22.2.2006, ve znění dodatku, uzavřené 
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, spočívající ve změně výše nájemného                            
dle důvodové zprávy bod č. 3.36. 

 

102. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 22.2.2006, uzavřené 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, spočívající ve změně výše nájemného dle důvodové 
zprávy bod č. 3.37. 

 

103. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování pozemků parc. č. 93/2 ostatní plocha o výměře 79 m2, parc. č. 93/3 ostatní plocha 
o výměře 60 m2, parc. č. 93/7 ostatní plocha o výměře 59 m2, parc. č. 93/8 ostatní plocha                
o výměře 50 m2, parc. č. 93/11 ostatní plocha o výměře 19 m2, parc. č. 93/12 ostatní plocha 
o výměře 14 m2, parc. č. 93/14 ostatní plocha o výměře 76 m2, parc. č. 93/15 ostatní plocha 
o výměře 48 m2, parc. č. 93/18 ostatní plocha o výměře 57 m2, parc. č. 93/20 ostatní pocha 
o výměře 14 m2, parc. č. 94 ostatní plocha o výměře 949 m2, parc. č. 98/9 ostatní plocha                
o výměře 152 m2 a parc. č. 98/10 orná půda o výměře 40 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc z vlastnictví společnosti Marzio,s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

104. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019, bod programu 3, bod 1.6. důvodové zprávy, ve věci 
schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 31/47 ostatní plocha o výměře 974 m2, 
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany                          
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

105. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 31/47 ostatní plocha o výměře 974 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví, která tvoří přílohu                         
č. 9 důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

 

106. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemků parc. č. 555/24 ostatní plocha o výměře 5 m2 a parc. č. 556/3 orná půda                    
o výměře 49 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana 
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XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 35 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

107. nevyhovuje žádosti 
společnosti UHC MEVITE s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 1045/26 ostatní plocha                      
o výměře 46 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

108. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti UHC MEVITE s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1045/26 ostatní 
plocha o výměře 46 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

109. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 853 orná půda v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

110. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželůXXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 668/2 orná půda o výměře 150 m2                                           
a parc. č. 669/1 orná půda o výměře 840 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

111. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 98/17 ostatní plocha                  
o výměře 13 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

112. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 887/254 a parc. č. 887/255, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
78.215,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

113. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 444/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky, 
na kterém se nachází stavba – část budovy č. e. 134, rod. rekr., která není ve vlastnictví 
prodávajícího, za kupní cenu ve výši 7.300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 

 

114. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 886/24 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti LB 2000, s.r.o. za kupní cenu ve výši 55.000,- Kč dle důvodové zprávy bod                     
č. 4.10. 

 

115. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 575/5 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX     
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 423.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.11. 

 

116. schvaluje 
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 29. 5. 2013 uzavřené s Honebním 
společenstvem Haná spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 245/1 trvalý travní porost                      
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z předmětu této dohody dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 

 

117. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 245/1 trvalý travní porost v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc paní 
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XXXXX za kupní cenu ve výši 67 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 

 

118. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně parkovacích stání, 
chodníků, veřejného osvětlení, chráničky na optický kabel, dešťové kanalizace, splaškové 
kanalizace, vodovodu a bezdrátových hlásičů varovného a informačního systému                            
na pozemcích parc. č. 949/1 trvalý travní porost, parc. č. 940/3 orná půda, parc. č. 1133/1 a 
parc. č. 1221/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, se společností Simplon 
Invest gama s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

119. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 100 a splaškové kanalizace DN 250 se společností Simplon Invest gama 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

120. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. OMAJ-
IM/PLA/001052/2015/Hrb uzavřené se společností Marzio, s.r.o. dle důvodové zprávy bod              
č. 5.3. 

 

121. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/001055/2015/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností Marzio, s.r.o. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

122. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN 
300 s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

123. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 100 a kanalizace DN 300 s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

124. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodu DN 100 na pozemcích 
parc. č. 311/1, parc. č. 137/2, parc. č. 137/9 a parc. č. 137/7, vše ostatní plocha                                   
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, s paní XXXXX, jako budoucím dárcem                         
dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

125. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
vodovodu DN 100 s paní XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

126. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavby vodovodu DN 80 v délce 201,94 m a kanalizace DN 
250 v délce 200,94 m, blíže specifikované v kolaudačním souhlasu                                                
č. j. SMOL/306310/2018/OZP/VH/Skb ze dne 18. 12. 2018 s panem XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 5.8. 

 

127. schvaluje 
zřízení služebností uložení a provozování vodovodní přípojky a přípojky splaškové 
kanalizace na pozemku parc. č. 315 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc                       
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ve prospěch pozemku parc. č. 314 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 

 

128. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností uložení a provozování vodovodní 
přípojky a přípojky splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 315 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 314 zahrada v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

129. schvaluje 
předběžný záměr zřídit služebnost cesty přes pozemky parc. č. 315 ostatní plocha a parc.                
č. 316/4 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 314 
zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX s tím, že žadatel pořídí 
na své náklady geometrický plán na zřízení služebnosti dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

130. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2018, bod programu č. 3., bod č. 6.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích 
parc. č. 101/15 zahrada, parc. č. 761/4, parc. č. 762/63, parc. č. 763/1 a parc. č. 842/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti K - stav stavební a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

131. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 
101/15 zahrada, parc. č. 761/4, parc. č. 762/63, parc. č. 763/1 a parc. č. 842/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti K - stav stavební a.s. dle 
varianty B) se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

132. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 278/12 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

133. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 1026/23 a parc. č. 1024/2, vše ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc                      
ve prospěch státní organizace Správa železnic dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

134. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1026/23 a parc. č. 1024/2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch státní organizace Správa železnic 
dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

135. revokuje 
usnesení RMO ze dne 13. 3. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.3. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebností uložení a provozování sdělovacího kabelu a uložení a 
provozování plynovodu na pozemku parc. č. 373/23 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 395/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
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136. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodu na pozemku parc. č. 373/23 ostatní 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 395/1 ostatní 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

137. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                      
na pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc            
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

138. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                      
na pozemku parc. č. 575/4 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc                 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

139. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 8. 2018, bod programu č. 2, bod 6. 11. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 589/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

140. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                       
na pozemku parc. č. 589/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc                 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

141. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 8. 2017, bod programu č. 2, bod 6. 3. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemku parc. č. 228/23 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

142. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN                       
na pozemcích parc. č. 228/23, parc. č. 228/25 a parc. č. 228/62, vše orná půda v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.9. 

 

143. revokuje 
usnesení RMO ze dne14. 8. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. st. 857 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí budova bez 
č.p./č.e., technické vybavení, parc. č. 88/15, parc. č. 495/3 a parc. č. 495/4, vše ostatní 
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. č. 581/3, parc. č. 581/22, parc. č. 686/5, parc.                  
č. 686/6, parc. č. 1122, parc. č. 1123/2, parc. č. 1124, parc. č. 1125, parc. č. 1126, parc.                
č. 1127, parc. č. 1128, parc. č. 1129, parc. č. 1132/1, parc. č. 1154, parc. č. 1171, parc.                   
č. 1232/11, parc. č. 1232/12, parc. č. 1319/1, vše ostatní plocha, parc. č. 776/1, parc. č. 
776/61, parc. č. 812/6, parc. č. 812/7, parc. č. 812/8, parc. č. 812/9, parc. č. 812/10, parc. č. 
812/11, parc. č. 812/12, parc. č. 812/13, parc. č. 812/14, parc. č. 812/15, vše orná půda a 
parc. č. 755 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 149, jiná stavba, vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.10. 
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144. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                     
na pozemcích parc. č. 88/15, parc. č. 88/18, parc. č. 495/3 a parc. č. 495/4, vše ostatní 
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. č. 581/3, parc. č. 581/22, parc. č. 686/5, parc.                     
č. 686/6, parc. č. 776/61, parc. č. 812/13, parc. č. 1122, parc. č. 1123/2, parc. č. 1124, parc. 
č. 1125, parc. č. 1126, parc. č. 1127, parc. č. 1128, parc. č. 1129, parc. č. 1132/1, parc.                   
č. 1154, parc. č. 1171, parc. č. 1232/11, parc. č. 1232/12, parc. č. 1319/1, vše ostatní plocha, 
parc. č. 776/1, parc. č. 812/6, parc. č. 812/7, parc. č. 812/8, parc. č. 812/9, parc. č. 812/10, 
parc. č. 812/11, parc. č. 812/12, vše orná půda a parc. č. 755 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je budova č. p. 149, jiná stavba, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc                         
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

145. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                      
na pozemcích parc. č. 1052/2 a parc. č. 1062/60, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

146. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1052/2 a parc. č. 1062/60, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

147. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN                       
na pozemcích parc. č. 1232/11 a parc. č. 1122, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

148. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1232/11 a parc. č. 1122, vše 
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  
dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

149. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 192/30, parc. č. 824/2, parc. č. 824/68, parc. č. 824/70, vše ostatní 
plocha, parc. č. 207/20, parc. č. 228/23, parc. č. 228/28 a parc. č. 228/62, vše orná půda, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.13. 

 

150. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 192/30, parc. č. 824/2, parc. č. 
824/68, parc. č. 824/70, vše ostatní plocha, parc. č. 207/20, parc. č. 228/23, parc. č. 228/28 a 
parc. č. 228/62, vše orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

 

151. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
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parc. č. 264/9 zahrada a parc. č. 284/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, parc. č. st. 303 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 252, 
obč. vyb., parc. č. 296/1, parc. č. 480/29, parc. č. 631/2 a parc. č. 815, vše ostatní plocha, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

152. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení                     
na pozemku parc. č. 116/18  a parc. č. 116/21, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

153. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 116/18  a parc. č. 116/21, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

154. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení                             
na pozemcích parc. č. 39/15 a parc. č. 117/2, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

155. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení                        
na pozemcích parc. č. 121/2 ostatní plocha a parc. č. 121/7 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Nordic Telecom Regional s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.17. 

 

156. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 121/2 ostatní plocha a parc. č. 
121/7 ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Nordic 
Telecom Regional s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 

 

157. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 930/8 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.18. 

 

158. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 930/8 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 

 

159. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 9/2 zahrada, parc. č. 1/1, parc. č. 2/3, parc. č. 6/3, parc. č. 603, parc. č. 637/3, parc.                     
č. 637/4, parc. č. 651/3, parc. č. 685/5, parc. č. 793/1, parc. č. 793/3, parc. č. 800/4, parc.              
č. 1079 a parc. č. 1081, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 
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160. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 9/2 zahrada, parc. č. 1/1, parc. č. 2/3, parc. č. 
6/3, parc. č. 603, parc. č. 637/3, parc. č. 637/4, parc. č. 651/3, parc. č. 685/5, parc. č. 793/1, 
parc. č. 793/3, parc. č. 800/4, parc. č. 1079 a parc. č. 1081, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.19. 

 

161. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc 
č. st. 1290 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. 
č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 555, obč. vyb, parc.                   
č. 449/15 a parc. č. 449/17, vše zahrada, parc. č. 449/1, parc. č. 449/19, parc. č. 615/1, parc. 
č. 809/4, parc. č. 835/1, parc. č. 845, parc. č. 868/1 a parc. č. 869, vše ostatní plocha, vše                 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc. č. 578 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 

 

162. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc č. st. 1290 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 555, obč. vyb, parc. č. 449/15 a parc. č. 449/17, vše zahrada, parc.                 
č. 449/1, parc. č. 449/19, parc. č. 615/1, parc. č. 809/4, parc. č. 835/1, parc. č. 845, parc.                 
č. 868/1 a parc. č. 869, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc.                   
č. 578 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 

 

163. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
PR/BVB/001080/2015/Val uzavřené dne 28. 1. 2016, se společností GasNet, s.r.o. a 
společností JTH Holding a.s., spočívající v prodloužení termínu pro předložení 
geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání 
stavby z 14. 5. 2020 na 14. 9. 2021 a k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy                    
o zřízení věcného břemene z 14. 9. 2020 na 14. 1. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 

 

164. nevyhovuje žádosti 
společnosti JTH Holding a.s. o prominutí úhrady smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 6.21. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
 
Bod programu: 4. 
Petice „Pozemky U pevnůstky Mošnerova mají patřit městu Olomouci“ (na stůl) 
Konzultantky: Kličková, Jiříčková, Mlčáková – odbor majetkoprávní 
Pelikán okomentoval materiál. Konzultantky v rozpravě reagovaly na dotazy a připomínky 
členů rady. Na závěr členové rady doporučili, aby odbor majetkoprávní sledoval průběh 
insolvence. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
petici „Pozemky U Pevnůstky Mošnerova mají patřit městu Olomouci“ dle důvodové zprávy 

 

2. souhlasí 
s návrhem postupu řešení dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zaslat petentům potvrzení o přijetí petice dle důvodové zprávy 

T: 10. 8. 2020 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 5. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Major okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit darování části pozemků parc. č. 294/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 294/2 
ostatní plocha o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 294/9 ostatní plocha o výměře 20 m2), vše k. 
ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1, 

 

3. schvaluje 
zřízení služebnosti na částech pozemků parc. č. 1687/1 a  parc. č. 1633/, oba lesní pozemek 
v k.ú. Horka na Moravou, obec Horka nad Moravou, v rozsahu dle geometrického plánu, ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce jakožto obtížený ve prospěch oprávněného 
společnosti CETIN a.s., spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách nadzemního 
komunikačního vedení a zařízení na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + 
DPH dle důvodové zprávy bod 2.1. 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 6. 
Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu 
Major uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-7 dle části B důvodové zprávy 

T: 10. 8. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 

 

3. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 8 dle části B důvodové zprávy 

T: 10. 8. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 

 

4. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 8 -10 dle části B důvodové zprávy 

T: 10. 8. 2020 
O: vedoucí odboru investic 

 

5. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 8102802/0800 

T: 10. 8. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 7. 
Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Major okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 8. 
Veřejná zakázka č. 20053 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a přístavba 
dvou tříd – pomůcky - zrušení 
Konzultanti: Drešr, Chrenko – odbor investic 
Konečný okomentoval důvody pro zrušení veřejné zakázky. Schváleno bez úprav 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. ruší 
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 8.1. 
Veřejná zakázka č. 20121 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a přístavba 
dvou tříd – pomůcky – opakovaná zakázka – zahájení, komise 
Konzultanti: Drešr, Chrenko – odbor investic 
Konečný uvedl bod. Schváleno bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

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

 

4. pověřuje 
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

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

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 8.2. 
Veřejná zakázka č. 20054 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a přístavba 
dvou tříd – ICT - zadání 
Konzultanti: Drešr, Chrenko – odbor investic 
Konečný okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
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Bod programu: 8.3. 
Veřejná zakázka č. 20079 – ZŠ Holečkova – odborné učebny – stavební část - zadání 
Konzultanti: Drešr, Chrenko – odbor investic 
Major okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 8.4. 
Veřejná zakázka č. 20080 – ZŠ Holečkova – odborné učebny – dodávka nábytku - 
zadání 
Konzultanti: Drešr, Chrenko – odbor investic 
Major uvedl bod. Předložená veřejná zakázka byla schválena bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 8.5. 
Veřejná zakázka č. 20084 – Odpadové centrum Olomouc – projektová dokumentace 
pro provádění stavby - zadání 
Konzultanti: Drešr, Chrenko – odbor investic 
Major uved bod. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 8.6. 
Veřejná zakázka č. 20126 – Plán rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci 
Konzultanti: Chrenko – odbor investic; Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení 
Primátor okomentoval materiál. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy a připomínky 
členů rady. Na závěr požádal náměstek Pelikán o doplnění člena hodnotící komise - Mgr. 
Jana Langra z odboru informatiky a Smart City. Radou akceptováno bez výhrad. 
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 upravené 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: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu: 8.7. 
Veřejná zakázka č. 20127 – Olomoucké vánoční trhy 2020 – přímé zadání 
Konzultanti: Chrenko, Kučera – odbor investic, Ostrá – odbor právní, Schubert – odbor 
cestovního ruchu, kultury a sportu 
Záleská – uvedla bod. V rámci diskuse byla řešena připravovaná smlouva s dodavatelem a 
režim vánočních trhů v případě druhé vlny pandemie. 
Po ukončení rozpravy bylo hlasováno. 
Usnesení: 
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, 
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3. pověřuje 
Mgr. Markétu Záleskou, náměstkyni primátora 

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení. 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 8.8. 
Veřejná zakázka č. 20099 – Objekt přírodovědecké fakulty – demolice objektu – 
zahájení, komise 
Konzultanti: Chrenko – odbor investic, Zelenka – ředitel SNO, a. s. 
V rámci rozpravy byla řešena možnost nabídnout pozemek ke směně či prodeji 
Olomouckému kraji.  
Zelenka se vyjádřil k zadávacím podmínkám, kdy rozhodující bude cena demolice. 
V případě, že cena bude akceptovatelná, navrhuje platbu rozložit do dvou let.  
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 
Matouše Pelikána, Mgr. 

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: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 9. 
Veřejná zakázka č. 20049 – Masarykova ul. – oprava tramvajové trati a vozovky, 
vybudování vídeňské zastávky U Bystřičky – směr Hl. nádraží 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major uvedl bod a předal slovo Černému. Černý okomentoval předloženou důvodovou 
zprávu včetně příloh. Konstatoval, že je plánovaná oprava vozovky přilehlé k tramvajové 
trati, vybudování vídeňské zastávky U Bystřičky, oprava chodníků včetně bezbariérových 
úprav a výstražných LED pásek u přechodu vedle ul. Dukelské. Snahou je, aby Masarykova 
třída byla městskou třídou, upřednostňující pěší tah.  
Na veřejné zakázce se bude podílet také DPMO, a. s.  



 29 

Zpracování projektové dokumentace (část, kterou hradí SMOl) bude zařazeno do rozpočtu 
odboru dopravy a územního rozvoje roku 2020.  
Usnesení: 
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 

- schvaluje smlouvu o společném zadávání 

 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o společném zadávání 

T: 10. 8. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 10. 
Bytové záležitosti 
Konzultanti: Zelenka – ředitel SNO, a. s. 
Pelikán uvedl bod. V rozpravě byla pouze řešena otázka dalšího povolování podnájmů bytů 
ve spoluvlastnictví SMOl a Družstev Olomouc Jižní a Jiráskova, po termínu předpokládaných 
převodů. Ostatní body důvodové zprávy byly projednány bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
1b) 

c) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 

d) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 7) 

e) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s Českým rozhlasem Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 8) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Na trati 82, Olomouc 
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XXXXX, Na trati 82, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

  

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

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 
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XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

Charita Olomouc, Černá cesta 14, Olomouc 

Charita Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc 

Charita Olomouc, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

  

d) do 14.1.2021, do 31.1.2021, do 31.1.2022 s nájemci: 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 
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XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022 

  

e) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 
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XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Školní 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Mariánská 7, Olomouc – na 3 měsíce a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 8.6.2020 
o neprodloužení nájemní smlouvy 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc – na 1 měsíc, na žádost nájemce 

dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d, e) 

  

3. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 25.5.2020 o 
prodloužení nájemní smlouvy 

dle důvodové zprávy bod 3) 

  

4. prodloužení nájemní smlouvy zpětně od 1.7.2020: 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 4) 

  

5. prodloužení nájemní smlouvy do 30.9.2020 a odložení prodeje jednotky do 30.9.2020: 

XXXXX, Synkova 13, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 5) 

 

3. nevyhovuje 
a) žádosti XXXXX o snížení stávající sazby nájemného u bytu č. 1, tř. Spojenců 14, Olomouc 

žádosti XXXXX o snížení stávající sazby nájemného u bytu č. 4, tř. Spojenců 14, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 6) 

  

b) žádosti XXXXX o přidělení bytu č. 8, Sladkovského 1E, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 9) 

  

c) žádosti XXXXX o souhlas s instalací klimatizace – byt č. 6, U letiště 2, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 12) 

 

4. revokuje 
rozhodnutí RMO ze dne 8.6.2020 o prodloužení nájemní smlouvy na 2 roky,XXXXX, 
Pavelčákova 21, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 11) 
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5. schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc, od 1.7.2020 na 
zkušební dobu 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 11) 

 

6. neschvaluje 
další povolování podnájmů bytů ve spoluvlastnictví statutárního města Olomouce a Družstev 
Olomouc, Jižní a Jiráskova, po termínu předpokládaných převodů bytů 

dle důvodové zprávy bod 10) 

 

7. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o spolupráci s exekutorskými úřady za období 1-6/2020 

dle důvodové zprávy bod 13) 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 11. 
Rozpočtové změny roku 2020 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor 
Bačák – stručně okomentoval důvodovou zprávu, do níž byla doplněna jedna rozpočtová 
změna. V tomto smyslu bylo také doplněno usnesení.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2020 dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2020 
dle upravené důvodové zprávy 

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

 
 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 zdržel se, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
Bod programu: 12. 
Daň z nemovitých věcí – OZV (staženo) 
Materiál byl z projednávání stažen s tím, že bude předložen na jednání RMO 10. 8. 2020. 
 
 
Bod programu: 13. 
Škodní a likvidační komise 
Konzultanti: Lengyelová – ekonomický odbor 
V rozpravě byla řešena problematika prominutí pohledávek u odboru sociálních věcí.  
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Lengyelová informovala, že 4. 9. 2020 proběhne další jednání škodní a likvidační komise, 
kde bude toto řešeno.  
Členové rady požádali, aby jim pak byl dán na vědomí výstup z tohoto jednání škodní a 
likvidační komise.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.1. důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.2. důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.3. důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2. důvodové zprávy 

 

6. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 3. důvodové zprávy 

 

7. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl a jeho další využítí dle bodu 4 důvodové zprávy 

 

8. promíjí 
pohledávky uvedené v bodu 5 důvodové zprávy 

 

9. promíjí 
pohledávky uvedené v bodu 6.1. důvodové zprávy 

 

10. doporučuje zastupitelstvu města 
prominout pohledávky uvedené v bodu 6.2. důvodové zprávy 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 14. 
Analýza variant správy a provozování VHI 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Pauch – odbor strategie a řízení 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
předložený návrh postupu vypracování analýzy dle závěru důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit koncept analýzy RMO 

T: 24. 8. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 15. 
Informace o zdrojích vody v CHKO Litovelské Pomoraví 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Pauch – odbor strategie a řízení 
Primátor – blíže okomentoval důvodovou zprávu. 
K materiálu neproběhla žádná diskuse; byl beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 16. 
Bezbariérová Olomouc – aktualizace akčního plánu 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Losert – odbor strategie a řízení, Majer – odbor sociálních věcí 
Předložený materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Akční plán bezbariérové dopravy na roky 2021 – 2025 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 17. 
Zimní stadion Olomouc (staženo) 
 
 
Bod programu: 18. 
Úprava předprostoru krematoria (staženo) 
 
 
 



 37 

Bod programu: 19. 
Zpráva o naplňování klíčových aktivit projektu Olomouc plánuje budoucnost 
Konzultanti: Bogoč, Struna, Přidalová – odbor strategie a řízení, Langr – OISC) 
Pelikán stručně okomentoval materiál.  
K materiálu neproběhla žádná rozprava; byl beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou Zprávu o naplňování klíčových aktivit projektu Olomouc plánuje budoucnost 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 20. 
Povolení výjimky – pěší zóna 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a schválen ve stejném znění jako byl předložen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 21. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Fibichova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Koželužská 
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4. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Okružní 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 22. 
Označení vlastníka 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
K materiálu nebyla rozprava; byl beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 23. 
Odtahy vozidel 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Černý – konstatoval, že cílem materiálu je informovat RMO o změnách v zákoně a určit 
možný směr, kterým se SMOl bude ubírat v problematice odstraňování vozidel z komunikací 
ve vlastnictví města.  
Následně proběhla diskuse, kdy Černý reagoval na dotazy členů RMO.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje předložit RMO komplexní materiál řešící varianty 
provádění odtahů vozidel na území SMOl v souladu se závěrem důvodové zprávy 

T: 29. 9. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Po projednání bodu 23 Pelikán zmínil problematiku stojících automobilů na travnatém pásu 
na ulici Na Trati. Černý nastínil možnosti jak tuto situaci řešit.  
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Bod programu: 24. 
Karty typu D 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karty typu D dle upravené důvodové zprávy 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 25. 
Petice Bělidla 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Černý pouze konstatoval, že v podstatě je vyhověno požadavku, který je uveden v petici. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s navrženým řešením 

 

3. ukládá 
náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA., odpovědět petentům dle důvodové 
zprávy 

T: 10. 8. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Po projednání všech bodů odboru doprava a územního rozvoje požádal Černý o stanovisko 
členů rady k žádosti Coffe Brothers o umístění pojízdného obchodu na nám. Republiky. 
Radou akceptováno. 
 
 
Bod programu: 26. 
Projekt „MŠ Husitská – energetická opatření“ – podání žádosti o dotaci 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt MŠ Husitská - energetická opatření 
do 146. výzvy Ministerstva životního prostřední v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014 - 2020 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána podepsat čestné prohlášení o schopnosti 
prokázat zajištění vlastních zdrojů žadatele 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 27. 
„Jantarová stezka, úsek hodolanská – Libušina, 1 část“ – Smlouva o poskytnutí 
dotace 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu Podpora 
výstavby a oprav cyklostezek 2020 na realizaci projektu s názvem "Jantarová stezka, úsek 
Hodolanská - Libušina, 1. částí" 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 28. 
Petice – dětské hřiště Mišákova 
K materiálu neproběhla žádná rozprava; byl beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odpovědět petentům dle důvodové zprávy 

T: 10. 8. 2020 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
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Bod programu: 29. 
Sběrové soboty 
Bačák stručně okomentoval předložený materiál. Zmínil, že je navrhována varianta 2 – 
optimalizovaná varianta (snížení na 20 stanovišť a zkrácení času na 3 hodiny).  
K materiálu neproběhla žádná diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
realizaci sběrových sobot dle varianty č.2 popsané v důvodové zprávě 

 

3. schvaluje 
zařazení částky 917 740,- Kč do soupisu nekrytých požadavků a zároveň vykrytí z rezervy 
rozpočtu města RMO/ZMO do poloviny měsíce září 2020. 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
Bod programu: 30. 
Projekt Zdravé láhve pro děti 
Major uvedl bod. 
Materiál byl projednán bez rozpravy a následně beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zapojení SMOl do projektu a zadání zakázky jednomu dodavateli dle důvodové zprávy 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 zdržel se, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
 
 
Bod programu: 31. 
Výpůjčka vozidla na zahraniční cestu pro potřebu sboru dobrovolných hasičů 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s výpůjčkou dopravního automobilu dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA., náměstka primátora k podpisu žádanky o přepravu k zahraniční 
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cestě dle důvodové zprávy 

T: 10. 8. 2020 
O: vedoucí odboru ochrany 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 
 
Bod programu: 32. 
Přijetí finančního daru olomouckého kraje za výkon péče o děti v době nouzového 
stavu 
Materiál byl projednán bez rozpravy a následně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí finančního daru Olomouckého kraje ve výši 533.000,- Kč 

 

3. schvaluje 
darovací smlouvu č. 2020/04277/OKH/DSM 

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora podpisem darovací smlouvy 

 

5. schvaluje 
zapojení finančního daru do rozpočtu odboru školství (pro příspěvkovou organizaci Fakultní 
základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10) a z toho vyplývající rozpočtové 
změny 

 

6. ukládá 
zajistit převod finančních prostředků příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 

T: 14. 9. 2020 
O: vedoucí odboru školství 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 
 
Bod programu: 33. 
Kontrola zpracování účetní závěrky za rok 2019 u organizace ZŠ a MŠ Svatoplukova 
11, Olomouc 
Konečný – stručně okomentoval předložený materiál.  
K materiálu nebyla vedena žádná diskuse; byl beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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2. ukládá 
provedení následné kontroly přijatých nápravných opatření. 

T: duben 2021 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 
 
Bod programu: 34. 
Audit systému evidence a vyřizování petic a stížností 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
realizovat navrhované nápravné opatření uvedené v části IV., bodu B. předložené Zprávy č. 
14/2020 o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 25.5.2020 

T: 12. 10. 2020 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 
 
Bod programu: 35. 
Kontrola dotace u společnosti Maltézská pomoc, o.p.s. poskytnuté v roce 2019 
Materiál byl projednán bez rozpravy a následně beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 
 
Bod programu: 36. 
Kontrola dotace u CROSSPOINT Olomouc z.s. poskytnuté v roce 2019 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41 
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Bod programu: 37. 
Školské rady – jmenování zástupců zřizovatele 
Materiál byl projednán bez rozpravy a poté schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
zástupce zřizovatele do školských rad dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení jmenované zástupce a ředitele škol 

T: 24. 8. 2020 
O: vedoucí odboru školství 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42 
 
 
Bod programu: 38. 
Výjimka z počtu dětí 
K materiálu nebyly žádné dotazy; byl beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. povoluje 
výjimku z počtu dětí pro školní rok 2020/2021 pro příspěvkovou organizaci Fakultní základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, dle závěru důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele školy 

T: 10. 8. 2020 
O: vedoucí odboru školství 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 43 
 
 
Bod programu: 39. 
Plán obnovy a rozvoje škol 
Konečný – okomentoval důvodovou zprávu. Konstatoval, že se nejedná o závazný seznam. 
Vše je vázáno finančními možnostmi. V této souvislosti byla upravena také důvodová zpráva, 
kdy bylo doplněno, že harmonogram obnovy školských zařízení bude naplňován dle 
finančních možností investiční části rozpočtu na každý rok.  
Po této úpravě bylo o materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupným zajištěním stavebně technického průzkumu objektů škol 

 

3. souhlasí 
s postupným naplňováním harmonogramu obnovy školních budov dle přílohy důvodové 
zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 44 
 
 
Bod programu: 40. 
Přijetí grantu č. 22010120 z Mezinárodního Visegrádského fondu 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí grantu z Mezinárodního Visegrádského fondu dle důvodové zprávy 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 45 
 
 
Bod programu: 41. 
Zahraniční služební cesta (staženo) 
 
 
Bod programu: 42. 
Bytové záležitosti BPS 
Materiál byl projednán bez rozpravy a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 46 
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Bod programu: 43. 
Darovací smlouva – Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2020 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
věcně příslušnému náměstkovi podepsat darovací smlouvu se Sdružením historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska 

T: 10. 8. 2020 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 47 
 
 
Bod programu: 44. 
Dotace v oblasti sportu – dokrytí finančních prostředků (staženo) 
 
 
Bod programu: 45. 
Výjimka z alkoholu pro městské akce – 2. pololetí 2020 
K materiálu neproběhla žádná diskuse; byl beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženu důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek na veřejném prostranství Horního a Dolního 
náměstí, na akci Pohoda u Trojice ve dnech 17.-18.7.2020, 24.-25.7.2020, 31.7.-1.8.2020, 
7.8.-8.8.2020, 14.-15.8.2020, 21.8.-22.8.2020, 28.8.-29.8.2020,na veřejném prostranství 
Horního a Dolního náměstí na akci Dny evropského dědictví ve dnech 7.9. - 13.9.2020, na 
veřejném prostranství Horního náměstí na akci  Slovenský den 27.9.2020, na veřejném 
prostranství Horního a Dolního náměstí na akci Setkání Hanáků 28.9.2020, na veřejném 
prostranství Horního a Dolního náměstí na akci Jak chutná podzim 17.10.2020, na veřejném 
prostranství Horního náměstí na akci Lampionový průvod 28.10.2020, na veřejném 
prostranství Horního a Dolního náměstí na akci 20 let v UNESCO 31.10.2020, na veřejném 
prostranství Horního a Dolního náměstí na akci Svatomartinská Olomouc ve dnech 11. - 
19.11.2020, na veřejném prostranství Horního a Dolního náměstí na akci Olomoucké vánoce 
ve dnech 20.11.2020 -11.1.2021 

 

3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc, 
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vedoucího odboru ochrany 

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

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 48 
 
 
Bod programu: 46. 
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
prostranstvích – Garden food festival v Olomouci 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek na akci "Garden food festival v Olomouci", na 
veřejném prostranství na Horním a Dolním náměstí ve dnech 5.8. - 9.8.2020 

 

3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc, 
vedoucího odboru ochrany MMOl 

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

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 49 
 
 
Bod programu: 47. 
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
prostranstvích – Tipsport extraliga ledního hokeje 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek na akce sportovní akce "Tipsport extraliga ledního 
hokeje" ve dnech 4.8.2020, 13.8.2020, 20.8.2020, 23.8.2020, 25.8.2020, 1.9.2020, 8.9.2020, 
10.9.2020, 15.9.2020, 20.9.2020, 22.9.2020, 25.9.2020, 29.9.2020, 4.10.2020, 11.10.2020, 
18.10.2020, 25.10.2020, 30.10.2020, 13.11.2020, 20.11.2020, 27.11.2020, 1.12.2020, 
6.12.2020, 22.12.2020, 26.12.2020, 30.12.2020, 8.1.2021, 15.1.2021, 19.1.2021, 24.1.2021, 
29.1.2021, 5.2.2021, 17.2.2021, 21.2.2021, 28.2.2021, 5.3.2021 na veřejném prostranství, 
Hynaisova ulice 9a (v bezprostřední blízkosti budovy zimního stadionu). 
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3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc, 
vedoucího odboru ochrany MMOl 

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

 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 50 
Bod programu: 48. 
Přijetí finančního daru - revokace 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod 44. - Přijetí finančního daru usnesení přijatého na 50. schůzi RMO konaného dne 8. 6. 
2020 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 51 
 
 
Bod programu: 49. 
Příprava návrhu vnitřního předpisu pro řešení epidemie/pandemie 
K materiálu neproběhla žádná diskuse; byl beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
všem vedoucím odborů a samostatných oddělení rozpracovat činnosti svých zaměstnanců 
dle důvodové zprávy 

T: 14. 9. 2020 
O: vedoucí odborů a samostatných oddělení, Městská policie Olomouc 

 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 52 
 
 
Bod programu: 50. 
Organizační záležitosti – Dodatek č. 4 „Vnitřního předpisu o sociálním fondu 
Magistrátu města Olomouce“ 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 

 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek č. 4 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 8. 2020 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 53 
 
Bod programu: 51. 
Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na činnost EUROPE DIRECT v roce 2020 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím dotace na činnost EUROPE DIRECT v roce 2020 

 

3. pověřuje 
Mgr. Markétu Záleskou k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 54 
 
 
Bod programu: 52. 
Různé (na stůl) 
Tajemník okomentoval předložený materiál a popsal jednotlivé kroky vyplývající s akutnosti 
situace.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
splnit jednotlivé úkoly dle důvodové zprávy 

T: 14. 9. 2020 
O: vedoucí odboru životního prostředí, vedoucí odboru městské zeleně a 

odpadového hospodářství, vedoucí odboru ochrany 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 55 
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Bod programu: 53. 
Různé – informace členů RMO 
 
Primátor: 
 

- informoval, že obdržel rezignaci členky zastupitelstva paní Mgr. Jitky Weiermüllerové, 
MBA 

 
 
Major: 

- požádal o zapůjčení služebního vozidla k soukromým účelům – radou akceptováno 
 
 
 
 
 
Jednání rady města bylo primátorem ukončeno v 15:30 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 20. 7. 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


