ZÁPIS
z 56. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 8. 2020
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
Přítomni (bez titulů)
primátor
náměstci primátora
neuvolnění členové rady města
omluveni
tajemník MMOl
vedoucí OKP
tiskové oddělení
zapisovatelka

Žbánek
Záleská, Bačák (přítomen do 16:15 hod),
Kolářová, Konečný, Major, Pelikán
Tichý, Feranec, Šnevajs (přítomen do 17:00 hod),
Holpuch
omluven
Plachá
Folta
Vychodilová, Sedláková

čas zahájení: 10:00 hodin zasedací místnost RMO, 5. patro, Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1
Kontrola usnesení RMO
2
2
Majetkoprávní záležitosti
3
3
Veřejná zakázka č. 19182 - Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul.
Trnkova - vyloučení, schválení hodnocení
4
3.1
Veřejná zakázka č. 20125 - Organizační a odborné zajištění architektonickokrajinářské soutěže - III. etapa protipovodňových opatření - zahájení, komise
5
3.2
Veřejná zakázka č. 19172 - Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc zadání
6
3.3
Veřejná zakázka č. 20081 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - dodávka ICT zadání
7
3.4
Veřejná zakázka č. 20082 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - dodávka
pomůcek - zadání
8
3.5
Veřejná zakázka č. 20107 - Tisk a distribuce Olomouckých listů - zadání
3.6
Veřejná zakázka č. 20123 - Nová Ulice - posílení čerpací stanice - zahájení
(staženo)
9
3.7
Veřejná zakázka č. 20133 - Rekonstrukce elektroinstalace, Olomouc, ul.
Přichystalova 62, 64 - zahájení, komise
10
4
Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu
11
5
Kreativní centrum ContaYner Olomouc - prezentace záměru
12
6
Úprava předprostoru krematoria
13
7
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
14
8
Bytové záležitosti
15
9
Rozpočtové změny roku 2020
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34
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Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2021
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností
MMOl v 1. pololetí 2020
Daň z nemovitých věcí - OZV (staženo)
Šantova – rekonstrukce kanalizace a komunikace
ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy - důvodová zpráva
Andělská – zahrádkářská kolonie
Zimní stadion – oprava střechy
Investiční akce LC U Hájenky II. etapa
Zoologická zahrada Olomouc - opravy v areálu příspěvkové organizace
Hřbitovy města Olomouce - souhlas s čerpáním investičního fondu
Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele s přijetím darů (hrobová
zařízení)
Technické služby města Olomouce, a.s. – předchozí souhlas se zahájením
zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při
výkonu působnosti valné hromady
Darovací smlouva - Keramická popelnice
Dodatek ke smlouvě - Flora, a.s.
Potvrzení ve funkci ředitelek/ředitelů škol
Povolení výjimky - pěší zóna (staženo)
Zvláštní užívání komunikací
Změna č. I Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce - rozhodnutí o námitkách
Stanovisko SMOl jako vlastníka pozemních komunikací
Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ - Rámcová smlouva o
financování projektu
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2020
Individuální dotace - TJ Sokol Olomouc -Chválkovice
Bytové záležitosti BPS
Válečný hrob Nemilany (staženo)
Změny v komisích
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 11. zasedání ZMO konaného
29. 6. 2020

oOo
56. 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.
oOo

Bod programu: 1.
Kontrola usnesení RMO
Primátor provedl materiálem po stranách. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení
byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 10. 8. 2020 dle důvodové zprávy
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2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
- část 3, bodu 19 usnesení RMO ze dne 25. 6. 2019 týkající se přípravy projektu sociálního
bydlení - Křičkova 4, Olomouc - Svatý Kopeček
- část 2, bodu 11 usnesení RMO ze dne 21. 10. 2019 týkající se Koncepce rozvoje
organizace Moravská filharmonie Olomouc
- část 4, bodu 31 usnesení RMO ze dne 23. 3. 2020 týkající se Analýzy dopadů COVID řešení prominutí nájemného u organizací, jímž je poskytována dotace z rozpočtu SMOl
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2
Majetkoprávní záležitosti
Konzultanti: Křížková, Kličková, Michalcová – odbor majetkoprávní
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech. Rozprava byla vedena k bodům:
bod 2.6. – prodej pozemků v k.ú. Grygov – Křížková okomentovala situaci v dané lokalitě,
členové rady s prodejem souhlasí;
bod 2.9. – prodej, případně nájem části pozemku v k.ú. Svatý Kopeček (předzahrádka) – po
diskusi byl doporučen pouze nájem pozemku, členové rady navrhují zpracovat pravidla pro
užívání předzahrádek a následně předložit vedení města;
bod 3.1. – souhlas s umístěním stavby – protipovodňová opatření IV. etapa PPI – 1. část,
Křížková okomentovala smluvní vztahy uzavřené k dotčeným pozemkům;
bod 3.3. a bod 3.4. – nájem části pozemků – na základě skutečností, které jsou uvedené
v materiálu, členové rady trvají na rozhodnutí RMO ze dne 11. 11. 2019;
bod 3.5. – nájem části pozemku v k.ú. Nová Ulice – radní s navrhovaným postupem souhlasí
s tím, že je třeba zvážit úpravu prostoru po odstranění stánku;
bod 3.8. – pacht pozemku v k.ú. Hodolany – vzhledem k velikosti pozemku akceptovali
členové rady doporučení majetkoprávní komise, tj. žádosti nevyhovět;
bod 4. 3. – prodej části pozemku v k. ú. Holice – Kličková okomentovala situaci ohledně
prodeje předmětného pozemku, po diskusi se členové rady rozhodli postupovat v souladu
s doporučením oddělení majetkových řízení, usnesení bylo upraveno v intencích rozpravy;
bod 4.8. – směna pozemků v k. ú. Olomouc – město, Křížková okomentovala majetkoprávní
vztahy, členové rady se ve spolupráci s předsedkyní představenstva VFO, a.s. budou
problematikou majetkoprávních vztahů dále zabývat.
Ostatní body byly projednány bez diskuse.
V rámci rozpravy zazněly podněty týkající se možného zjednodušení postupu při
majetkových řízeních; případné změny ve vlastnické politice akciových společností města,
popř. úprava rozhodovacích pravomocí (přenos z RMO na odbor majetkoprávní), apod.; úkol
pro odbor majetkoprávní: změny připravit a předložit na jednání rady.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to nebytové
jednotky č. 649/12 v domě č. p. 649, byt. dům, Javoříčská 2, na pozemku parc. č. st. 828
zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 645/14561 na
společných částech domu č. p. 649 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 645/14561 na
pozemku parc. č. st. 828 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc XXXXX za kupní cenu ve výši 2.680.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
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2.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti
YAVIZA invest s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
T:
O:

21. 12. 2020
vedoucí ekonomického odboru

3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytové
jednotky č. 421/4 v domě č. p. 419, 420, 421, byt. dům, Řezáčova 16, 18, 20, na pozemku
parc. č. st. 546, 547, 548 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti
464/41328 na společných částech domu č. p. 419, 420, 421 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 464/41328 na pozemku parc. č. st. 546, 547, 548 zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Lazce, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu
ve výši 1.980.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
ukládá
zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč XXXXX, kauce ve výši 10.000,- Kč
XXXXX, kauce ve výši 10.000,- Kč XXXXX, kauce ve výši 10.000,- Kč XXXXX dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
T:
O:

24. 8. 2020
vedoucí ekonomického odboru

5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky
č. 514/4, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku
parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc XXXXX za kupní
cenu ve výši 2.505.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti
7326/185835 na společných částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod
č. 1.3.
6.
schvaluje
záměr směnit část pozemku parc. č. 384/3 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 384/5 trvalý
travní porost) o výměře 3 490 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví statutárního
města Olomouc za část pozemku parc. č. 384/4 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 384/6
trvalý travní porost) o výměře 5 067 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví
Zemědělského družstva Unčovice dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
7.
schvaluje
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 454/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Hlubočky, obec Hlubočky, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č.e. 126,
rod. rekr., která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a část
pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 98 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc.
Výměra části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek v k. ú. Lošov, obec Olomouc bude
upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
8.
schvaluje
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 695/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č.e. 7, rod. rekr.,
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, pozemek parc.
č. 695/2 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 56 m2, vše
v k. ú. Lošov, obec Olomouc. Výměra části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek v k. ú.
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Lošov, obec Olomouc bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
9.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 696/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
stavba jiného vlastníka – budova č. ev. 8, rod. rekr., která není součástí pozemku a nebude
proto předmětem převodu, a parc. č. 696/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
10. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 148/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.5.
11. schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 2235, parc. č. 2237, parc. č. 2238, parc. č. 2241, vše
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov, na kterých se nachází stavby bez
čp/če, obč. vyb, jiného vlastníka, které nejsou součástí pozemků a nebudou proto
předmětem převodu, a parc. č. 2239 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec
Grygov, na kterém se nachází stavba bez čp/če, zem. stav, jiného vlastníka, která není
součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
12. schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 2236 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
stavba bez čp/če, obč. vyb, jiného vlastníka, která není součástí pozemku a nebude proto
předmětem převodu, a parc. č. 2240 ostatní plocha, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
13. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1263 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
14. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1164/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.8.
15. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 574 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 574 ostatní plocha o výměře 32 m2
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
17. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 384/56 zahrada o výměře 41 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
18. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 69 m2 v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
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19. schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002402/2016/Kol ze dne 15. 9. 2016
ve znění dodatků č. 1 až č. 3 uzavřenou se společností Školagro s.r.o., jejímž předmětem je
pacht pozemků v k. ú. Černovír, k. ú. Hejčín, k. ú. Klášterní Hradisko, k. ú. Lazce, k. ú.
Neředín, k. ú. Řepčín, vše obec Olomouc, v k. ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice a
v k. ú. Štarnov, obec Štarnov. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části
pozemku parc. č. 599/53 orná půda o výměře 66 m2 v k. ú. Moravská Loděnice, obec
Bohuňovice a části pozemku parc. č. 945/10 orná půda o výměře 1405 m2 v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
20. uděluje
souhlas s umístěním stavby „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová
opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ (IV. etapa PPO – 1.část)
v rozsahu přílohy č. 1 a za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
21. schvaluje
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 410 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/62/2013/Plh uzavřené dne 16. 12. 2013
s panem XXXXX a podání žaloby na vyklizení a následně podání exekučního návrhu
v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
22. trvá
na usnesení RMO ze dne 11. 11. 2019 ve věci nevyhovění žádosti společnosti Life in Town
s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku
parc. č. 79/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 124/10 ostatní plocha
o výměře 1 m2, částí pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 792/2 ostatní plocha
o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
23. schvaluje
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 75/79 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc
– město, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/43/2012/Plh ze dne 4. 7. 2012,
ve znění dodatku č. 1, uzavřené se společností ARES CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.4.
24. nevyhovuje žádosti
společnosti SINGH PUNJAB s.r.o. o nájem částí pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha
o celkové výměře 9 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
25. nevyhovuje žádosti
společnosti Elektropráce Spáčil s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 613/3 ostatní plocha
o výměře 40 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
26. nevyhovuje žádosti
družstva Lidové bytové družstvo v Olomouci o nájem části pozemku parc. č. 94/33 ostatní
plocha o výměře 29 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 3.7.
27. nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o pacht pozemku parc. č. 244/4 orná půda o výměře 4 306 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8.

6

28. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 824/2 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti MOL Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.

29. schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 1940 ostatní plocha o výměře 203 m2 a parc. č. 1938 ostatní
plocha o výměře 79 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX
dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
30. schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve
znění dodatků č. 1 až č. 15, uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s., jejímž
předmětem je pacht pozemků, popř. částí pozemků, včetně lesních porostů v k. ú. Arnoltice
u Huzové, obec Huzová, k. ú. Bělidla, obec Olomouc, k. ú. Březce, obec Štěpánov,
k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany, k. ú. Černovír, obec Olomouc, k. ú. Dalov, obec
Šternberk, k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, k. ú. Droždín, obec
Olomouc, k. ú. Grygov, obec Grygov, k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky, k. ú. Hlušovice, obec
Hlušovice, k. ú. Hodolany, obec Olomouc, k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc,
k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, k. ú. Horní Loděnice, obec Horní
Loděnice, k. ú. Huzová, obec Huzová, k. ú. Hynkov, obec Příkazy, k. ú. Cholina, obec
Cholina, k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, k. ú. Lošov,
obec Olomouc, k. ú. Loučka u Bílska, obec Loučka, k. ú. Mutkov, obec Mutkov,
k. ú. Myslechovice, obec Litovel, k. ú. Nemilany, obec Olomouc, k. ú. Neředín, obec
Olomouc, k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, k. ú. Řepčín, obec Olomouc,
k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň, k. ú. Slavonín, obec Olomouc, k. ú. Střeň, obec Střeň, k. ú.
Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, k. ú. Týneček, obec Olomouc, k. ú. Unčovice, obec
Litovel, k. ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice a souvisejících budov a lesních cest a
mostů spočívající v prodloužení doby pachtu do 31. 12. 2035 a v navýšení pachtovného za
rok 2020 o částku ve výši 2.000.000,- Kč bez DPH se splatností do 30. 9. 2020 dle důvodové
zprávy bod č. 3.11.
31. nevyhovuje žádosti
společnosti Nej.cz s.r.o., o umístění a provozování sítě elektronických komunikací v domě
č.p. 228 (bydlení), na ulici Erenburgova č.o. 26, která je součástí pozemku parc.č.st. 286
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
32. nevyhovuje žádosti
společnosti Vodafone Czech Republic a.s., o umístění a provozování sítě elektronických
komunikací v domě č.p. 228 (bydlení), na ulici Erenburgova č.o. 26, která je součástí
pozemku parc.č.st. 286 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hejčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.13.
33. bere na vědomí
důvodovou zprávu bod č. 4.1.
34. doporučuje zastupitelstvu města schválit
neuplatnění předkupního práva k budově č. e. 5, rod. rek., ve vlastnictví pana XXXXX, stojící
na pozemku parc. č. st. 605 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
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35. schvaluje
záměr prodat části pozemku parc. č. 678/8 orná půda (dle GP parc. č. 678/145 orná půda
o výměře 1 133 m2 a parc. č. 678/8 orná půda o výměře 1 481 m2) o celkové výměře 2 614
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod č. 4.3.

36. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 401/28 orná půda v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 255/1 orná půda
o výměře 1 017 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
38. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 45/1 ostatní plocha, parc. č.
45/9 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 428, jiná st., ve vlastnictví
Zemědělského družstva Slavonín, parc. č. 45/13 ostatní plocha a parc. č. 46/2 ostatní
plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
40. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu pozemků parc. č. 105/77 ostatní plocha a parc. č. 274 zahrada, vše v k. ú. Olomoucměsto, 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. s tím, že statutární město Olomouc uhradí společnosti Výstaviště Flora
Olomouc, a.s. doplatek cenového rozdílu ve výši 613 000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.8.
41. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/17/2011/Hr ze dne 22. 6. 2011, ve znění dodatku
č. 1, uzavřené se společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s., jejímž předmětem je nájem
pozemků parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 105/89 ostatní plocha, parc.
č. 105/75 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 105/76 ostatní plocha o celkové výměře
3 473 m2 a části pozemku parc. č. 264/8 zahrada o celkové výměřeč 1 232 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve vyjmutí částí 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 z předmětu smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy
bod č. 4.8.
42. schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002391/2016/Val ze dne 14. 9. 2016
uzavřenou se společností AGRA Velký Týnec, a.s., jejímž předmětem je pacht pozemků
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, k. ú. Grygov, obec Grygov, k. ú. Majetín, obec
Majetín a k. ú. Vsisko, obec Velký Týnec. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí
pozemku par. č. 1846/52 orná půda o výměře 4 513 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
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Olomouc z předmětu pachtovní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
43. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu pozemků parc. č. 1736/25 orná půda o výměře 576 m2, parc. č. 1736/31 orná půda
o výměře 1 694 m2, parc. č. 1736/33 orná půda o výměře 265 m2 a parc. č. 1736/55 orná
půda o výměře 136 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví paní
XXXXX za pozemek parc. č. 1846/52 orná půda o výměře 4 513 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní Ilona
Korbelová uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 27 000,Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
44. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí 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, družstvu Stavební
bytové družstvo Olomouc za kupní cenu ve výši 304.000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.10.
45. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části 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 společnosti STAVES s.r.o. za
kupní cenu ve výši 1 296 280,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
46. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně dešťové
kanalizace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 78/3, parc. č.
82/11, parc. č. 210/2 a parc. č. 210/4, vše ostatní plocha a parc. č. 80/4 orná půda, vše v k.
ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 1678/299 a parc. č. 1678/300, vše orná
půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se společností Vision spol. s r.o., spočívající
ve vypuštění smluvní pokuty dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
47. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IMBDS/002820/2017/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností STAFOS - REAL,
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
48. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IMBDS/002592/2017/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností STAFOS - REAL,
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
49. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-EM-BKS/001659/2019/Hrb mezi
statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle důvodové zprávy bod
č. 5.4.
50. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu kanalizace DN 300 na pozemcích
parc. č. 436/4 orná půda a parc. č. 435 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
parc. č. 1176/2 zahrada a parc. č. 1177 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
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51. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
kanalizace DN 300 s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
52. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby chodníku, včetně odvodnění,
veřejného osvětlení a mobiliář na pozemcích parc. č. 631/1, parc. č. 132/137 a parc. č.
132/105, vše ostatní plocha a parc. č. st. 2253 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, s Univerzitou Palackého v Olomouci, jako budoucím dárcem, dle
důvodové zprávy bod č. 5.7.
53. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou stavby veřejného osvětlení na pozemcích
parc. č. 300/4 orná půda a parc. č. 592/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, s Povodím Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
54. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodu DN 250, DN 200, DN 100 a
DN 80 na pozemcích parc. č. 1231/1 ostatní plocha, parc. č. 533/11, parc. č. 533/12, parc. č.
533/218 a parc. č. 533/181, vše orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
se společností TAMPIOL a.s., dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
55. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
vodovodu DN 250, DN 200, DN 100 a DN 80 se společností TAMPIOL a.s., dle důvodové
zprávy bod č. 5.10.
56. schvaluje
dohodu o zrušení dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu č. OMAJEM/INO/001911/2019/Hrb se společností TAMPIOL a.s., dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
57. ukládá
odboru investic MMOl zajistit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci fontány
v prostoru přednádraží a zahrnutí této akce do plánu investic bod č. 5.12.
T:
O:

prosinec 2021
vedoucí odboru investic

58. schvaluje
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
59. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 442/1 a
parc. č. 615/10, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
60. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemcích parc. č. 124/17 a parc.
č. 124/25, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
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61. schvaluje
změnu
smlouvy
o
budoucí
smlouvě
o
zřízení
služebnosti
č.
OMAJSMV/BVB/001846/2016/Val uzavřené dne 11. 8. 2016 se společností P3 Parks s.r.o.,
spočívající ve změně subjektu na straně oprávněné ze služebnosti z P3 Parks s.r.o. na P3
Olomouc Park s.r.o., v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro
vymezení rozsahu služebnosti a kopie zápisu o předání stavby z 27. 2. 2021 na 27. 2. 2024
a v prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení služebnosti z 27. 6. 2021
na 27. 6. 2024 dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
62. revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020, 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. 861/1 a parc. č. 1127/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
63. revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 861/1 a parc.
č. 1127/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
64. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1126/1 a parc. č. 1127/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
65. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1126/1 a parc. č. 1127/2, vše
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
66. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
67. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.5.
68. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
69. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín,
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obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.6.
70. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
71. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.7.
72. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 693 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
73. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku na pozemku parc. č. 693 ostatní plocha v k.
ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.8.
74. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 53/3 a parc. č. 546/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
75. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 53/3 a parc. č. 546/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.9.
76. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemku parc. č. 590/2 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
77. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 590/2 ostatní plocha v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.10.
78. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN
na pozemku parc. č. 1419/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
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79. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN a VN na pozemku parc. č. 1419/2 ostatní plocha v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.11.
80. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 49/1 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc a uložení a
provozování podzemního kabelového vedení VN a optického kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 107, parc. č. 123/1, parc. č. 388/3 a parc. č. 388/8, vše ostatní plocha
a parc. č. 123/6 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, tech. vyb, vše
v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.12.
81. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 49/1 ostatní plocha v k. ú. Týneček,
obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a optického
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 107, parc. č. 123/1, parc. č. 388/3 a parc. č. 388/8,
vše ostatní plocha a parc. č. 123/6 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez
čp/če, tech. vyb, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
82. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 643/15 a parc. č. 1937, oba ostatní plocha a parc. č. 678/17 orná půda,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
83. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 643/15 a parc. č. 1937, oba
ostatní plocha a parc. č. 678/17 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
84. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 629/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
85. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 629/1 ostatní plocha v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.14.
86. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 99/15 a parc. č. 125/10, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
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87. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 99/15 a parc. č. 125/10, vše
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
88. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. st. 1290 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. č. 449/1 a parc.č. 868/1, oba ostatní
plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
89. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN a optického kabelového vedení na pozemcích parc.
č. st. 1290 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc.
č. 449/1 a parc.č. 868/1, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
90. 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. 6.17.
91. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 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. 6.17.
92. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 480/1, parc. č. 480/31, parc. č. 487/3 a parc. č. 487/4, vše ostatní plocha
v k. ú. Něředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.18.
93. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 480/1, parc. č. 480/31, parc.
č. 487/3 a parc. č. 487/4, vše ostatní plocha v k. ú. Něředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.
94. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemku parc. č. 223 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
95. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 223 ostatní plocha v k. ú. Holice
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u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.19.
96. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 945/10 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, parc. č. 380/136 a parc.
č. 380/138, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
97. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 945/10 orná půda v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc, parc. č. 380/136 a parc. č. 380/138, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
98. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemku parc. č. 945/10 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
99. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 945/10 orná půda v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
100. revokuje
usnesení RMO ze dne 6. 2. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.14. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení
na pozemcích parc. č. 94/5, parc. č. 94/7, parc. č. 94/12, parc. č. 94/33, parc. č. 94/58, parc.
č. 94/91, parc. č. 94/96, parc. č. 124/11 a parc. č. 145/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 6.22.
101. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 94/5, parc. č. 94/7, parc. č. 94/12, parc. č. 94/33, parc. č. 94/58, parc. č. 94/91, parc.
č. 94/137, parc. č. 124/11 a parc. č. 145/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, vše
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
102. revokuje
usnesení RMO ze dne 6. 5. 2008, bod programu č. 2., bod č. 2.21. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování VTL
plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1698/1 orná půda a parc. č. 1687/1 ost. pl., vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.23.
103. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 1687/1 ostatní plocha a parc. č. 1698/1 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.23.
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3
Veřejná zakázka č. 19182 - Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova vyloučení, schválení hodnocení
Konzultanti: Křenková, Žaláková – OSTR, Křížková – odbor majetkoprávní; Vačkářová –
odbor investic (odd. veřejných zakázek); Hrůša – člen poroty; Horký – externí administrátor;
Prucková – ředitelka Knihovny města Olomouce
Primátor přivítal konzultanty a uvedl bod. Konečný doplnil, že předsednictví hodnotící komise
přenechal Ing. arch. Michalu Giacintovi, který je v dané problematice erudovaným
odborníkem.
Člen poroty prof. Hrůša krátce popsal průběh soutěže včetně způsobu hodnocení
předložených návrhů. Poděkoval za výbornou přípravu veřejné zakázky. Následně představil
vítězné projekty, které okomentoval po odborné stránce.
Ing. arch. Horký se k soutěži vyjádřil z pozice externího administrátora. Vačkářová doplnila,
že součástí materiálů je i rozhodnutí o vyloučení 3 účastníků soutěže a okomentovala
důvody, které k vyloučení vedly. Po té popsala další postup s tím, že bude směřovat
k naplnění účelu soutěže. Samotné JŘBU a jeho zadávací podmínky budou RMO
předloženy ke schválení až po ukončení Soutěže o návrh, tedy po uplynutí všech zákonných
lhůt. V rozpravě Vačkářová reagovala na dotazy a připomínky členů rady.
Na závěr ředitelka knihovny RNDr. Prucková poděkovala, že při hodnocení předložených
projektů byly reflektovány požadavky, které byly nárokovány ze strany knihovny.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
vylučuje
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníky výše uvedeného zadávacího řízení z
důvodů uvedených v čl. II důvodové zprávy,
3.
schvaluje
vítěze soutěže o návrh dle čl. II důvodové zprávy,
4.
souhlasí
s pořadím soutěžních návrhů dle čl. II důvodové zprávy,
5.
souhlasí
s udělením cen a odměn dle čl. II DZ.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 3.1
Veřejná zakázka č. 20125 - Organizační a odborné zajištění architektonicko-krajinářské
soutěže - III. etapa protipovodňových opatření - zahájení, komise
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic (odd. veřejných zakázek); Křenková, Žaláková –
útvar hlavního architekta (OSTR)
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Primátor uvedl bod. Křenková okomentovala veřejnou zakázku s tím, že předmětem je výběr
odborného externího administrátora pro komplexní zajištění přípravy a organizace
architektonické soutěže související s architektonicko – krajinářským řešením vztahujícím se
ke III. etapě protipovodňových opatření. Konzultantky v rozpravě reagovaly na dotazy a
připomínky členů rady, zejména ohledně nastavení hodnotících kritérií VZ. Předložený
materiál byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 3.2
Veřejná zakázka č. 19172 - Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc - zadání
Konzultantka: Vačkářová – odbor investic (odd. veřejných zakázek)
Major okomentoval předložený materiál a v rozpravě reagoval na dotazy radních. 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 5
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Bod programu: 3.3
Veřejná zakázka č. 20081 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - dodávka ICT - zadání
Konzultantka: Vačkářová – odbor investic (odd. veřejných zakázek)
Konečný uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen beze změn.
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 se zdržel, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 3.4
Veřejná zakázka č. 20082 - ZŠ Holečkova - odborné učebny - dodávka pomůcek zadání
Konzultantka: Vačkářová – odbor investic (odd. veřejných zakázek)
Konečný okomentoval veřejnou zakázku a zprávu o posouzení a hodnocení nabídky.
Vačkářová v rozpravě reagovala na dotazy a připomínky členů rady. 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: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 3.5
Veřejná zakázka č. 20107 - Tisk a distribuce Olomouckých listů - zadání
Konzultantka: Vačkářová – odbor investic (odd. veřejných zakázek)
Primátor uvedl bod. Tichý okomentoval výsledky veřejné zakázky. Schváleno bez výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
ruší
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. a v souladu s postupem uvedeným v zadávacích
podmínkách část A a část B výše uvedené veřejné zakázky z důvodů uvedených v důvodové
zprávě,
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3.
schvaluje
vybraného dodavatele v části C, 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 8

Bod programu: 3.6
Veřejná zakázka č. 20123 - Nová Ulice - posílení čerpací stanice - zahájení ( Staženo)
Materiál byl před projednáváním na návrh předkladatele stažen, bude předložen na jednání
RMO 24. 8. 2020.

Bod programu: 3.7
Veřejná zakázka č. 20133 - Rekonstrukce elektroinstalace, Olomouc, ul. Přichystalova
62, 64 - zahájení, komise
Konzultanti: Zelenka - SNO, a. s.
Pelikán uvedl bod.
Zelenka doplnil, že rekonstrukce elektroinstalace bude prováděna pouze pro společné
prostory. Projednáno 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
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: 9 hlasů pro, 1 zdržel se, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9

Bod programu: 4
Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu
Konzultanti: Bogoč, Žaláková - OSTR, Loyka - OŽP, Holoušová - OI, Krejčí - koordinátor
Žbánek - uvedl bod.
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Žaláková okomentovala stav projektové přípravy, na mapce popsala území na pravém
břehu, mimo jiné uvedla, že se počítá s tím, že bude velmi často přelévané. Konstatovala, že
projekt je řešen v rámci principu přírodě blízkých opatření.
Loyka uvedl, že v blízké době bude podaná žádost o sloučené územní a stavební řízení,
doplnil informace z pohledu odboru životního prostředí.
Bogoč uvedl, že náklady, které byly očekávány ve výši 44 mil. Kč, budou poníženy.
Informoval o zahájení řízení o změně územního plánu. Celé území bude možné řešit jako
veřejně prospěšnou stavbu. Změna harmonogramu znamená, že ještě celý příští rok budou
moci zahrádkáři území využívat.
Křížková okomentovala majetkoprávní záležitosti, zejména se vyjádřila k pozemkům p.
Spurného.
V rámci rozpravy jednotliví konzultanti reagovali na dotazy členů rady. Materiál byl projednán
bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním nabídky města pro stávající uživatele zahrad v lokalitě Rybářská na poskytnutí
náhradní zahrádky v lokalitě Andělská
3.
souhlasí
s postupem projektové přípravy akce Andělská dle kapitoly 3 důvodové zprávy
4.
souhlasí
s provedením rozpočtové změny ve výši 127 000,- Kč na uhrazení 50 % oprávněných
nákladů nutných pro uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10

Bod programu: 5
Kreativní centrum ContaYner Olomouc - prezentace záměru
Konzultant: J. Zavřel (ext. k.)
Žbánek krátce uvedl bod.
Zavřel - okomentoval prezentaci, zmínil zejména, že projekt je zaměřen na mladou generaci,
označovanou jako generace Y. Uvedl, že město má potenciál pro rozvoj kulturního a
kreativního průmyslu, zmínil soulad projektu s některými dokumenty města, jako např.
Programové prohlášení RMO nebo Strategický plán rozvoje města Olomouce. Investorem by
měl být soukromý subjekt (jmenoval některé podporovatele), výše nákladů se odhaduje na
60 - 70 mil. Kč. Počítá se s podporou města v rámci vytipování lokality a s podporou
Univerzity v rámci koncipování projektu. Jako možnost umístění uvedl území bývalého
autobusového nádraží, celková rozloha prostoru centra ContaYner by měla dosahovat 6 - 7
tis. m2. Představa je zahájit realizaci záměru již v příštím roce.
V rámci rozpravy bylo konstatováno, že z pohledu majetkoprávního se jedná o příliš
exponovanou lokalitu, ale v případě podání konkrétní žádosti se jí město bude zabývat. Pro
zápis byl citován úkol pro náměstky Záleskou, Pelikána a Majora: zahájit jednání se zástupci
záměru ContaYner Olomouc o prověření vhodné lokality pro realizaci záměru a předložit
průběžné výsledky jednání včetně návrhu dalšího postupu k projednání RMO. Rada města
vzala uvedenou prezentaci na vědomí.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 zdrželi se, 1 omluven.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11

Bod programu: 6
Úprava předprostoru krematoria
Konzultanti: Bogoč, Křenková - OSTR, Mičola (ex. k.)
Žbánek uvedl bod.
Křenková konstatovala, že uvedená studie je 1. krokem. Byl osloven Ing. Mičola, který
uvedený prostor již řešil. Technologie postupu je podrobně popsaná v důvodové zprávě.
Současný povrch, tj. dlažba bude nahrazen mlatem v pískové barvě. Je snaha řešit úpravu
v rámci modrozelené koncepce a tudíž prověřit možnost získaní dotace z OPŽP.
Mičola upozornil, že je nutné, aby řešení v rámci koncepce hospodaření s dešťovou vodou
bylo součástí zadání.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh popsaného řešení dle studie „Úprava předprostoru krematoria v Neředíně“
3.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje ve spolupráci s odborem městské zeleně a odpadového
hospodářství zajištění zpracování dalšího stupně projektové dokumentace dle RMO
odsouhlasené studie
T:
O:

březen 2021
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 7
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Konzultant: Miklas - odbor investic
Major provedl materiálem, navrhl v bodě 2.1 schválit stanovení jednotné kupní ceny ve výši
350,- Kč dle doporučení zástupců dotčených obcí a SMOl; radou města akceptováno.
Materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
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2.
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebností na silnici č.
I/35 umístěné na pozemku parc. č. 526/6 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ve
vlastnictví České republiky s právem hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch
statutárního města Olomouce v rozsahu dle situačního nákresu, spočívající v uložení a
provozování indukčních smyček světelného signalizačního zařízení, za finanční náhradu za
omezení užívání nemovitosti služebností v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. č. 151/1997
Sb., o oceňování majetku, v platném znění a s dle „Směrnice GŘ č. 10/2017 - Zásahy cizích
investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace staveb pozemních komunikací
cizími stavebníky nebo investory a jejich přejímání – Výkon správy majetku na dálnicích a
silnicích I. třídy“ po kolaudaci stavby na základě zaměření skutečného provedení stavby.
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku
parc. č. 183/3, vodní plocha o výměře záboru 11 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc,
ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Povodí Moravy s.p. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou, tj. ode dne účinnosti smlouvy do majetkoprávního
vypořádání tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na
dobu pěti let, výše nájemného činí 1.000,- Kč/rok. Budoucí služebnost bude spočívat v
povinnosti povinného (Povodí Moravy s.p.) strpět na předmětné části pozemku stavbu
(zřízení, umístění a provozování) a v povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd
na předmětné pozemky za účelem provádění údržby, kontroly, oprav či odstraňování stavby
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu zjištěnou dle cenových předpisů a to výnosovou
metodou, jako pětinásobek ročního užitku. Minimálně však 5.000,- Kč + DPH.
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a souhlasu s umístěním stavby
na část pozemku parc. č. 575, ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, ve
vlastnictví Office Park Šantovka s.r.o. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti
obtíženého strpět na předmětné části pozemku uložení, provozování, údržbu, opravy, úpravy
a odstranění stavby podzemní dešťové stoky „SD“ DN300, šachty ŠŠD.1 a přípojky NN v
rozsahu dle katastrální situace na dobu neurčitou a bezúplatně.
5.
schvaluje
stanovení jednotné kupní ceny za účelem jednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci
investiční akce „Cyklistická stezka Samotišky – Droždín – Bystrovany“, ve výši 350,- Kč/m2.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13

Bod programu: 8
Bytové záležitosti
Konzultanti: Zelenka - SNO, a.s.
Pelikán provedl materiálem. Požádal o úpravu DZ i návrhu usnesení v bodě 2 c), kde
původně navrhovaná žadatelka byt odmítla, proto nastupuje náhradník. Dále uvedl, že na
základě upozornění Ministerstva vnitra došlo k úpravě Pravidel pro poskytování nájemního
bydlení v městských bytech. V této souvislosti navrhl projednat jiný způsob řešení
přidělování bytů, např. zavedením kategorizace bytů apod.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 34, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1)
b) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod
2a)
c) Žižkovo náměstí 3, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod
2b)
d) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 26, o velikosti 1+0 s XXXXX dle upravené důvodové
zprávy bod 2c)
e) Sladkovského 1E, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2d)
f) Topolová 6, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2e)
g) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 7)
h) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 8)
ch) Peškova 2, Olomouc, č.b. 45, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 9)
2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci:
ČR - Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Černá cesta 9, Olomouc – na 2 roky
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc – BPS – na 6 měsíců
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc – na 3 měsíce a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 8.6.2020
o neprodloužení nájemní smlouvy
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc – na 3 měsíce a revokuje rozhodnutí RMO ze dne
13.7.2020 o neprodloužení nájemní smlouvy
dle důvodové zprávy bod 3)
3. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc (BPS) a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 25.5.2020
o prodloužení nájemní smlouvy
dle důvodové zprávy bod 4)
b) XXXXX, Topolová 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 10)
3.
nevyhovuje
a) žádosti Univerzity Palackého v Olomouci o přidělení bytu č. 14, U letiště 10, Olomouc
současnému podnájemci
dle důvodové zprávy bod 5)
b) žádosti XXXXX o převedení nájemní smlouvy na byt č. 11, Horní náměstí 21, na XXXXX
23

dle důvodové zprávy bod 6)
c) žádosti XXXXX o prominutí hrazení peněžité jistoty na byt č. 4, tř. Kosmonautů 20,
Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
4.
schvaluje
a) rozšíření subjektu na straně nájemce o XXXXX, byt č. 11, Horní náměstí 21, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
b) nová Pravidla pro poskytování nájemního bydlení v bytech ve vlastnictví statutárního
města Olomouce s účinností od 1.9.2020
dle důvodové zprávy bod 11)
Rada města Olomouce pověřuje náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána k podpisu
nových Pravidel pro poskytování nájemního bydlení v bytech ve vlastnictví statutárního
města Olomouce s účinností od 1.9.2020
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 zdržel se, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14

Bod programu: 9
Rozpočtové změny roku 2020
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová - ekonomický odbor
Bačák okomentoval materiál. Uvedl, že je postupně naplňován fond, kam směřují prostředky
z městských společností, které budou převedeny do rezervy MOVO.
Konzultantka upozornila na technickou chybu v DZ, kde na str. 5, prvek 6925 byla chybně
uvedená položka. Správně má být uvedena pol. 5364.
V rámci tabulky Soupis nekrytých požadavků byla vykryta položka 6 a 8.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 - část A a B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy - část A
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2020 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2020 dle
důvodové zprávy - část B
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15
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Bod programu: 10
Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2021
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová - ekonomický odbor
Bačák uvedl bod. Konzultantky reagovaly na dotazy.
Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se návrhu organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl
na rok 2021
2.
schvaluje
organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2021 dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 11
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1.
pololetí 2020
Konzultanti: Dokoupilová, Kubalík - ekonomický odbor
Bačák uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
Předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17

Bod programu: 12
Daň z nemovitých věcí - OZV (staženo)

Bod programu: 13
Šantova – rekonstrukce kanalizace a komunikace
Konzultanti: Holoušová, Kocourek - odbor investic, Luňáček - OSTR
Major uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
pokračování projektové přípravy
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3.
ukládá
náměstku Majorovi podepsat dodatek k SOD do 24.8.2020
T:
O:

24. 8. 2020
vedoucí odboru investic

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 14
ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy - důvodová zpráva
Konzultanti: Konzultanti: Holoušová, Kocourek - odbor investic, Luňáček - OSTR
Žbánek uvedl bod.
Luňáček reagoval na dotazy členů rady, konstatoval, že je možnost získat dotaci až 85 %.
Konečný zmínil některá upozornění ředitelů k problematice zelených střech.
Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahájení projekčních prací dle bodu 3) Návrhu na řešení této důvodové zprávy
3.
schvaluje
provedení rozpočtové změny dle znění této důvodové zprávy - bod 3 b.)
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19

Bod programu: 15
Andělská – zahrádkářská kolonie
Konzultanti: Holoušová, Kocourek - odbor investic
Major uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k
distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20
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Bod programu: 16
Zimní stadion – oprava střechy
Konzultanti: Holoušová, Kocourek - odbor investic
Major uvedl bod. Rozprava se týkala zejména možností změn v rámci předložených variant.
Konzultanti navrhovali jako nejefektivnější variantu b). Upozornili, že je možné dělat úpravy
pouze v rámci schváleného projektu Stavebním úřadem. Bylo navrženo variantu b) rozšířit o
otryskání nosné konstrukce střechy, čímž se ovšem zvýší náklady i nároky na dobu
rekonstrukce. Dále se vedla diskuse o možnostech dalšího financování, zejména v rámci
dotací, nebo umístění fotovoltaiky jako potenciálního zdroje financí.
Důvodová zpráva byla doplněna u varianty b) o text: součástí této varianty bude i otryskání
nosné konstrukce střechy.
Návrh usnesení byl doplněn o nové dva úkoly:
„RMO ukládá jednat s nájemcem zimního stadionu o podmínkách realizace a dopadech na
extraligu ledního hokeje (O: Záleská, T: 14.9.2020)“
„RMO ukládá projednat možnosti a podmínky získání dotace (O: vedoucí odboru strategie a
řízení, vedoucí odboru dotačních projektů, T: 14.9.2020)“
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru investic postupovat dle upraveného bodu b) závěru důvodové zprávy
T:
O:

ihned
vedoucí odboru investic

3.
ukládá
jednat s nájemcem zimního stadionu o podmínkách realizace a dopadech na extraligu
ledního hokeje
T:
O:

14. 9. 2020
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

4.
ukládá
projednat možnosti a podmínky získání dotace
T:
O:

14. 9. 2020
vedoucí odboru dotačních projektů

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21

Bod programu: 17
Investiční akce LC U Hájenky II. etapa
Konzultanti: Janásek - LMOl, a. s.
Major uvedl bod. Janásek vysvětlil důvody navrhovaného postupu s tím, že bude podána
žádost o dotaci, čímž se uspoří finanční prostředky. Realizace v případě dotací bude
provedena v režii LMOl s tím, že administraci výběrového řízení zajistí MMOl, odbor investic.
Projednáno bez úprav.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem uvedeným v čl. 2 důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a Lesy města Olomouce, a.s.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22

Bod programu: 18
Zoologická zahrada Olomouc - opravy v areálu příspěvkové organizace
Konzultanti: Svozil - OSTR, Habáň - ZOO, p. o.
Záleská uvedla bod s tím, že se prověřovala možnost získání dotací, ale není možné to
vyřešit v rámci jedné sezóny. Habáň reagoval na dotazy radních. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
opravy v Zoologické zahradě Olomouc dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc
T:
O:

24. 8. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

4.
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc k realizaci oprav dle důvodové
zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23

Bod programu: 19
Hřbitovy města Olomouce - souhlas s čerpáním investičního fondu
Konzultanti: Svozil - OSTR, Horáček - HMOl, p. o.
Pelikán uvedl bod.
Horáček okomentoval obě požadované investice.
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V rozpravě radní navrhovali v rámci bodu 1, tj. pořízení automobilu, prověřit úspornější
variantu, např. zakoupit namísto Pickupu levnější automobil s přívěsným vozíkem. Bod 1 byl
proto z důvodové zprávy stažen, ředitel předloží nový návrh.
Bod 2 projednán bez námitek.
Dále se vedla rozprava o opravě hřbitovní zdi směrem k Holandské čtvrti. Ředitel poukázal
také na havarijní stav kolumbária, které se vychyluje nejspíš vzhledem ke špatnému podloží
a na špatný stav hřbitovní zdi na Nových Sadech.
V souladu se stažením bodu 1 byla upravena důvodová zpráva i návrh usnesení.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s čerpáním investičního fondu na úhradu projektové dokumentace a realizaci rekonstrukce
hřbitovní cesty v areálu chvalkovického hřbitova dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
se změnou v odpisovém plánu organizace Hřbitovy města Olomouce vyvolanou výše
uvedenou investicí
4.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

24. 8. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

5.
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce k realizaci investiční akce dle
upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24

Bod programu: 20
Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele s přijetím darů (hrobová zařízení)
Konzultanti: Svozil - OSTR, Horáček - HMOl, p. o.
Horáček okomentoval materiál. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím darů (hrobová zařízení) dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
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T:
O:

24. 8. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25

Bod programu: 21
Technické služby města Olomouce, a.s. – předchozí souhlas se zahájením zadávacího
řízení a s uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti
valné hromady
Konzultanti: Svozil - OSTR, Matzenauerová - OMZOH, Sobotka - TSMO, a.s.
Žbánek uvedl bod.
Konzultanti reagovali na dotazy členů rady.
V rámci přílohy č. 1 byla doplněna komise o nového člena: RNDr. Ladislav Šnevajs
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
rozhodla
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu se zahájením zadávacího řízení
10/VZ/20 Odstranění komunálních odpadů dle důvodové zprávy a s následným uzavřením
smlouvy s vybraným dodavatelem.
3.
ukládá
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové
zprávy.
T:
O:

24. 8. 2020
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26

Bod programu: 22
Darovací smlouva - Keramická popelnice
Konzultanti: Matzenauerová - OMZOH
Bačák uvedl bod. Matzenauerová reagovala na dotazy. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předloženou darovací smlouvu
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3.
pověřuje
primátora města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka, MPA podpisem darovací smlouvy
T:
O:

29. 9. 2020
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27

Bod programu: 23
Dodatek ke smlouvě - Flora, a.s.
Konzultanti: Matzenauerová, Štěpánková - OMZOH, Fuglíčková - VFO, a. s.
Materiál byl projednán bez rozpravy.
Mimo předloženou problematiku ředitelka Fuglíčková informovala o přípravě výstavy Flora
Olomouc, na kterou členy rady města pozvala.
Primátor otevřel otázku majetkoprávního vypořádání mezi městem a společností VFO, zmínil
k tomu účelu zpracovanou analýzu majetkoprávního odboru. Dále řešil možnost změny
koncepce výstavnictví a další alternativy fungování VFO. Fuglíčková přislíbila po ukončení
nadcházející výstavy připravit a předložit radě města návrh řešení, včetně otevření diskuse
jak sanovat ztrátu společnosti.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění péče o městskou zeleň
3.
pověřuje
náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka podpisem dodatku
T:
24. 8. 2020
O:
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28

Bod programu: 24
Potvrzení ve funkci ředitelek/ředitelů škol
Konzultanti: Fantová - odbor školství
Konečný okomentoval materiál. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
pokračování na pracovním místě ředitelky/ředitele příspěvkové organizace - škol dle závěru
důvodové zprávy
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3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelky/ředitele školy
T:
O:

24. 8. 2020
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29

Bod programu: 25
Povolení výjimky - pěší zóna (staženo)

Bod programu: 26
Zvláštní užívání komunikací
Konzultanti: Kuklová, Sedláková - ODÚR
Major uvedl bod. Předložené žádosti byly schváleny dle návrhu ODÚR.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Máchova
3.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Letců a Neředínská
4.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Krapkova
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30

Bod programu: 27
Změna č. I Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce - rozhodnutí o námitkách
Konzultanti: Kuklová, Sedláková - ODÚR
Kuklová seznámila radní s návrhem rozhodnutí o námitkách. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ukládá
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke Změně č. I Regulačního plánu RP-13
Sídliště Lazce na zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31

Bod programu: 28
Stanovisko SMOl jako vlastníka pozemních komunikací
Konzultanti: Pospíšilová - ODÚR
Major uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
stanovisko vlastníka pozemních komunikací a MHD dle §25 odst.6 písm. c) zákona
č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
3.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje v příslušných řízeních o povolení zvláštního užívání
komunikací toto stanovisko uplatnit
T:
O:

29. 9. 2020
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32

Bod programu: 29
Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ - Rámcová smlouva o financování
projekt
Žbánek - uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace z Operačního programu Doprava 2014-2020 na projekt "Foerstrova ulice koordinovaný tah křižovatek, SSZ" podle podmínek Rámcové smlouvy o financování
projektu, evidenční číslo 571 771 0002
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33
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Bod programu: 30
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2020
Žbánek - uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Zprávu o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2020
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34

Bod programu: 31
Individuální dotace - TJ Sokol Olomouc -Chválkovice
Záleská okomentovala dotaci. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zařadit částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků a ihned vykrýt z
rozpočtu OKP
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2020 dle důvodové zprávy a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a z toho vyplývající rozpočtové změny
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35

Bod programu: 32
Bytové záležitosti BPS
Kolářová uvedla bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXX, s panem XXXXX, dle předložené důvodové
zprávy

34

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36

Bod programu: 33
Válečný hrob Nemilany (staženo)
Kolářová uvedla bod. Po rozpravě byl bod stažen, bude prověřeno, zda se jedná o hrob nebo
pomník.

Bod programu: 34
Změny v komisích
Kolářová okomentovala materiál. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
rezignace na členství v komisích dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37

Bod programu: 35
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 11. zasedání ZMO konaného 29. 6. 2020
Primátor provedl materiálem. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 12, část 3 usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 - Pořízení změny č. XI Územního plánu
Olomouc:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. XI. Územního
plánu Olomouc zkráceným postupem (T: ihned)
T:
24. 8. 2020
O:
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
2.
ukládá
k bodu 14, část 3 usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 - Cyklodoprava - smlouvy o partnerství:
- ZMO ukládá podepsat smlouvy o partnerství (T: 7. 9. 2020)
T:
24. 8. 2020
O:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
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3.
ukládá
k bodu 15, část 4 usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 - Okresní hospodářská komora - žádost
o dotaci na rok 2020:
- ZMO ukládá Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní
hospodářskou komoru Olomouc na rok 2020 (T: červenec 2020)
T:
24. 8. 2020
O:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
4.
ukládá
k bodu 17, část 3 usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 - VZ "Ulice 1. máje - rekonstrukce
tramvajové tratě, komunikace a inženýrských sítí II" - dohoda o narovnání:
- ZMO ukládá JUDr. Martinu Majorovi, MBA, náměstku primátora uzavřít tuto dohodu do
7.9.2020(T: 7. 9. 2020)
T:
24. 8. 2020
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
5.
ukládá
k bodu 20, část 3 usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 - Dodatky zřizovacích listin
příspěvkových organizací - škol:
- ZMO ukládá informovat ředitele škol o přijatém usnesení (T: červenec 2020)
T:
24. 8. 2020
O:
vedoucí odboru školství
6.
ukládá
k bodu 21, část 3 usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 - Smlouvy o bezúplatném převodu
majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol:
- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol (T:
červenec 2020)
T:
O:

24. 8. 2020
vedoucí odboru školství

7.
ukládá
k bodu 28, část 5 usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 - Individuální dotace:
- ZMO ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace a dodatků (T: ihned)
T:
O:

24. 8. 2020
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

8.
ukládá
k bodu 29, část 4 usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 - Regionální fotbalová akademie
Olomouckého kraje - memorandum o spolupráci:
- ZMO ukládá primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA podepsat
Memorandum o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie (T: červenec 2020)
T:
O:

24. 8. 2020
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
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9.
ukládá
k bodu 32, část 3 usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 - Pojmenování ulic - areál Fakultní
nemocnice v Olomouci:
- ZMO ukládá informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle platných směrnic
(T: ihned)
T:
O:

24. 8. 2020
vedoucí oddělení KMČ a DP

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38
Jednání Rady města Olomouce bylo ukončeno v 17:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven 14. 8. 2020.

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

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