
 

USNESENÍ 
 

z 57. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 8. 2020 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Lesy města Olomouce, a.s. – souhlas s uzavřením smluv – 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Lesy města 
Olomouce, a.s. o udělení souhlasu s uzavřením smluv pro III. kvartál kalendářního roku 2020 
s odběratelem WOOD & PAPER a.s., kdy hodnota plnění převýší 10 mil Kč. 

 

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: 14. 9. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
představenstvo a.s. 

Bod programu: 1. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 24. 8. 2020 dle části A) důvodové 
zprávy 

- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
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2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 

 

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

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

 

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

 

3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 449/15 zahrada o výměře 376 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu zahrady ze dne 13. 11. 2006, ve znění dodatku č. 1 - č. 
4, uzavřené s XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
předběžný záměr koupit pozemek parc. č. 180/21 orná půda o výměře 1 416 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 438/1 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat části pozemku parc. č. 6/4 zahrada (dle GP díl ,,a“ a díl „b“) o celkové výměře 
96 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

5. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 548/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 548/30 ostatní 
plocha) o výměře 35 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.4. 

 

6. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 757/36 zahrada (dle GP parc. č. 757/36 zahrada „díl  c“) 
o výměře 1002 m2 a parc. č. 757/45 zahrada (dle GP parc. č. 757/45 zahrada díl „b“) o 
výměře 19 m2, oba v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

7. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 757/1 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

8. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 134 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
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9. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze 
dne 29. 3. 2000 uzavřenou se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Změnou 
smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace by mělo dojít k 
rozšíření předmětu nájmu o infrastrukturní stavby v pořizovací hodnotě 78.100.705,37 Kč, a 
ke zúžení předmětu nájmu o infrastrukturní stavby v pořizovací hodnotě 1.219.551,- Kč 
uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

10. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/002551/2019/Mlc ze dne 13. 12. 2019 
uzavřenou se spolkem Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Olomouc, jejímž 
předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú. 
Grygov, obec Grygov, spočívající ve zrušení povinnosti nájemce umožnit užívání části 
pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov spolku 
Kanál vodních sportů Olomouc, z. s., a v prodloužení termínu k doložení provozního řádu 
předmětu nájmu, který bude odsouhlasen spolkem Veslařský klub Olomouc, z.s., nejpozději 
do 10. 9. 2020 dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

11. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 1013/C/99/Pl. ze dne 26. 3. 1999, ve 
znění dodatku č. 1, uzavřené 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. 

 

12. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. maj.práv. 2991/L/97 ze dne 13. 1. 1998 ve 
znění dodatku č. 1 uzavřené s paní XXXXX a podání žaloby na vyklizení a následně podání 
exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

13. schvaluje 
výpověď nájmu částí pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o celkové výměře 4 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/42/2004/M ze dne 7. 6. 2004 ve 
znění dodatku č. 1 uzavřené se společností EUROPLAKAT spol. s r.o. a podání žaloby na 
vyklizení a následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

14. schvaluje 
odstoupení od smlouvy o nájmu č. j.:majpráv. 1408/2000/Pl. ze dne 2. 5. 2000 uzavřené s 
panem XXXXX na pronájem části pozemku parc. č. 589/1 ostatní plocha o výměře 54 m2 v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

15. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem spoluvlastnického podílu o velikosti id. 22/36 pozemku parc. č. 638 
ostatní plocha o výměře 76 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.5. 

 

16. schvaluje 
nájem částí 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 společnosti CAR CITON s. r. 
o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
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17. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 647/5 trvalý travní porost o výměře 393 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

18. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002392/2016/Kol ze dne 15. 9. 2016 ve 
znění dodatku č. 1 uzavřené s panem XXXXX, jejímž předmětem je pacht pozemků nebo 
jejich částí v k. ú. Holice u Olomouce, Chválkovice, Pavlovičky, vše obec Olomouc, 
spočívající ve vyjmutí 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 z předmětu 
pachtovní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

19. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 23. 5. 2018 uzavřené 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, 
spočívající ve změně výše nájemného a udělení souhlasu s krátkodobým užíváním prostor 
jinými hudebními subjekty bez souhlasu pronajímatele dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

20. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 8. 2012, uzavřené 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, spočívající ve změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 
3.10. 

 

21. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 8. 2012, uzavřené 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, spočívající ve změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 
3.11. 

 

22. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 8. 2012, uzavřené 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, spočívající ve změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 
3.12. 

 

23. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 27. 6. 2007, uzavřené se spolkem 
Studio Experiment z.s., k prostorám o výměře 97,94 m2 ve 2. 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, spočívající ve změně výše nájemného 
dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

24. doporučuje zastupitelstvu města 
svěřit rozhodování o nabytí pozemků, či jejich částí, parc. č. 153/97 o výměře 620 m2, parc. 
č. 153/98 o výměře 320 m2, parc. č. 153/99 o výměře 335 m2, parc. č. 153/233 o výměře 
432 m2, parc. č. 153/244 o výměře 598 m2, parc. č. 153/257 o výměře 95 m2, parc. č. 
153/258 o výměře 239 m2, parc. č. 153/259 o výměře 21 m2, parc. č. 153/260 o výměře 327 
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m2, parc. č. 153/261 o výměře 63 m2, parc. č. 153/262 o výměře 22 m2, parc. č. 153/263 o 
výměře 249 m2, parc. č. 153/264 o výměře 351 m2, parc. č. 153/265 o výměře 170 m2, parc. 
č. 153/267 o výměře 217 m2, parc. č. 153/268 o výměře 97 m2, parc. č. 153/269 o výměře 
379 m2, parc. č. 153/270 o výměře 86 m2, parc. č. 153/271 o výměře 83 m2, parc. č. 
153/272 o výměře 704 m2 a parc. č. 153/273 o výměře 23 m2 a parc. č. 153/15 o výměře 8 
366 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 
DEVELOP BUILDING s.r.o. v likvidaci do vlastnictví statutárního města Olomouce dle § 85  
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
Radě města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

25. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2016, bod programu 5, bod důvodové zprávy 2.7., ve věci 
schválení směny části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 677/6 ostatní 
plocha) o výměře 996 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje za 
část pozemku parc. č. 451/25 ostatní plocha (dle GP parc. č. 451/117 ostatní plocha) o 
výměře 442 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, jejíž součástí je komunikace, ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce a část komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
nacházející se na části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 933 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc s tím, že ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje uhradí 
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 969 203,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2. 

 

26. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2016, bod programu 2, bod důvodové zprávy 4.4., ve věci 
schválení zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na části pozemku 
parc. č. 451/25 ostatní plocha (dle GP parc. č. 451/117 ostatní plocha) o výměře 442 m2 v k. 
ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 4.2. 

 

27. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 2 193 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Olomouce se zdůvodněním veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

28. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje o uznání skutečnosti, že veřejně 
přístupná účelová komunikace nacházející se na části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha 
o výměře 933 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, je součástí tohoto pozemku ve vlastnictví 
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie 
Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

29. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 179 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

30. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s uzavřením souhlasného prohlášení o uznání přestavku na části pozemku parc. č. 
972/1 zahrada (dle GP parc. č. st. 665 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
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31. doporučuje zastupitelstvu města 
trvat na rozhodnutí ZMO ze dne 9. 3. 2020 ve věci nevyhovění žádosti manželů XXXXX o 
uznání vlastnického práva k části pozemku parc. č. 624/12 ostatní plocha (dle GP parc č. 
624/47 ostatní plocha o výměře 26 m2) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4. 

 

32. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-EM-BDS/001691/2019/Hrb 
mezi statutárním městem Olomouc a Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., dle důvodové 
zprávy bod č. 5.1. 

 

33. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně 46 parkovacích 
stání a dešťové kanalizace, chodníků, vodovodu, jednotné kanalizace a veřejného osvětlení 
budované v rámci stavby „Olomouc – Povel, ul. Slavonínská bytové domy – III. etapa“ se 
společností Marzio, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

34. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby mostu na pozemcích parc. č. 254/2, parc. 
č. 254/3, parc. č. 449/2 a parc. č. 449/3, vše ostatní plocha a parc. č. 449/6 vodní plocha, vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 
státu pro Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 

 

35. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby mostu na pozemku parc. č. 138/1 vodní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

36. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby mostu  na pozemku parc. č. 185 vodní 
plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

37. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění  a provozování stavby mostu na pozemcích parc. č. 736 a parc. 
č. 738, vše ostatní plocha a parc. č. 774 vodní plocha, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc 
a parc. č. 1069/2 vodní plocha a parc. č. 1069/4 a parc. č. 1109, vše ostatní plocha, vše v k. 
ú. Štarnov, obec Štarnov ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 
státu pro Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 6.4. 

 

38. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a užívání mikropilotové stěny v pozemku parc. č. 800/10 ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch příspěvkové organizace Fakultní 
nemocnice Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

39. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a užívání mikropilotové 
stěny v pozemku parc. č. 800/10 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
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prospěch příspěvkové organizace Fakultní nemocnice Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
6.5. 

 

40. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. st. 
1302 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 41, obč. vyb. v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

41. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 615/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

42. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 17/1, parc. č. 37/2, parc. č. 55, parc. č. 755/1, parc. č. 776/6, parc. č. 
783/1, parc. č. 785/2, parc. č. 786/1, parc. č. 787/1, parc. č. 787/3, parc.č. 788 a parc. č. 789, 
vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouce ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

43. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 17/1, parc. č. 37/2, parc. č. 55, 
parc. č. 755/1, parc. č. 776/6, parc. č. 783/1, parc. č. 785/2, parc. č. 786/1, parc. č. 787/1, 
parc. č. 787/3, parc.č. 788 a parc. č. 789, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouce ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

44. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. st. 1663 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. č. 449/1, parc. č. 449/3, parc. č. 868/1 a 
parc. č. 875/1, vše ostatní plocha a uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 449/1, parc. č. 449/3, parc. č. 449/8, parc. č. 449/42, parc. č. 
449/43, parc. č. 875/1 a parc. č. 2134, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

45. 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. 1663 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. č. 
449/1, parc. č. 449/3, parc. č. 868/1 a parc. č. 875/1, vše ostatní plocha a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 449/1, parc. č. 
449/3, parc. č. 449/8, parc. č. 449/42, parc. č. 449/43, parc. č. 875/1 a parc. č. 2134, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

46. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 795 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 323/1, parc. č. 323/12 a 
parc. č. 323/13, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 340/24 a parc. č. 345/4, 
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vše ostatní plocha v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

47. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 795 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, parc. č. 323/1, parc. č. 323/12 a parc. č. 323/13, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, parc. č. 340/24 a parc. č. 345/4, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, vše obec Olomouc 
ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

48. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 216/17 zahrada, parc. č. 80/7, parc. č. 95/3, parc. č. 210/5, parc. č. 216/15, parc. č. 271, 
parc. č. 272 a parc. č. 274, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti GasNet s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

49. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 216/17 zahrada, parc. č. 80/7, parc. č. 95/3, 
parc. č. 210/5, parc. č. 216/15, parc. č. 271, parc. č. 272 a parc. č. 274, vše ostatní plocha, 
vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.11. 

 

50. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 758/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

51. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 758/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

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

 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
revokovat usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 bod programu č. 3 bod 1.1. důvodové zprávy ve 
věci schválení budoucího darování částí pozemku parc. č. 776/1 ostatní plocha v k.ú. 
Chomoutov, obec Olomouc o výměře 3 m2 a 5 m2 a pozemku parc. č. 446/1 ostatní plocha v 
k.ú. Hejčín, obec Olomouc, o výměře 33 m2 a 18 m2, dle situačních nákresů, z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
1.1. 
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3. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření budoucí darovací smlouvy  a budoucí darování části pozemku parc. č. 
776/1 ostatní plocha o výměře cca 56 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc a části pozemku 
parc. č. 446/1 ostatní plocha o výměře cca 98  m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, dle 
situačních nákresů, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc. č. 
1026/18 ostatní plocha o výměře cca 307 m2 a parc. č.  394/14 ostatní plocha o výměře cca 
86 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, dle situačního nákresu, z vlastnictví Olomouckého kraje 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit darování částí pozemku parc. č. 601/1 ostatní plocha o výměře 67 m2 (dle GP parc. 
č. 601/28), o výměře 30 m2 (dle GP parc. č.  601/29), o výměře 13 m2 (dle GP parc. č. 
601/30), o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. 601/31), o výměře 17 m2 (dle GP parc. č. 601/32), o 
výměře 17 m2 (dle GP parc. č. 601/33), o výměře 18 m2 (dle GP parc. č. 601/34) a o výměře 
101 m2 (parc. č. 601/35), vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
1.3. 

 

6. schvaluje 
zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 385/8 ostatní plocha - silnice v k.ú. Týneček 
(služebný pozemek), který prostřednictvím koupě do svého vlastnictví nabude statutární 
město Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. 238/1 zahrada v k.ú. Týneček, obec 
Olomouc (panující pozemek), ve spoluvlastnictví XXXXX a XXXXX, spočívající v právu 
vjíždět na panující pozemek přes služebný pozemek vozidly, dále v právu na panující 
pozemek chodit nebo se po něm dopravovat lidskou či jinou silou v rozsahu dle 
geometrického plánu a to za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč na dobu neurčitou dle 
upravené důvodové zprávy bod 2.1. 

 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě, 
opravách a úpravách podzemního komunikačního vedení a dále zahrnující oprávnění vstupu 
a vjezdu v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním 
podzemního komunikačním vedení na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce (jako obtížený) parc. č. 755/1,  ostatní plocha a parc. č. 755/145, orná půda, oba v 
k. ú. Chomutov, obec Olomouc v rozsahu  dle situace, za jednorázovou úplatu 100,- Kč + 
DPH na dobu neurčitou ve prospěch společnosti CETIN a.s. (jako oprávněný) dle důvodové 
zprávy bod 2.2. 

 

8. schvaluje 
zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě, opravách a úpravách 
podzemního komunikačního vedení a dále zahrnující oprávnění vstupu a vjezdu v souvislosti 
se zřízením, provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním podzemního 
komunikačním vedení na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce (jako 
obtížený) parc. č. 755/1,  ostatní plocha a parc. č. 755/145, orná půda, oba v k. ú. Chomutov, 
obec Olomouc v rozsahu  dle situace, za jednorázovou úplatu 100,- Kč + DPH na dobu 
neurčitou ve prospěch společnosti CETIN a.s. (jako oprávněný) důvodové zprávy bod 2.2. 

 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 
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2002/11 ostatní plocha v k.ú. Lošov, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje s 
právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje v rozsahu dle geometrického plánu, 
spočívající ve zřízení, provozování a údržby vodovodu a v právu vstupu oprávněných osob 
za tímto účelem, ve prospěch statutárního města Olomouce za cenu 9.500 Kč vč. DPH na 
dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod 2.3. 

 

10. schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 72 a parc. č. 613/3, vše ostatní 
plocha vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc v rozsahu dle situačního nákresu ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc jakožto budoucího povinného ve prospěch budoucího 
oprávněného společnosti ČEZ Distribuce a.s., spočívající v uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 1000 
Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.4. 

 

11. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. 
č. 72 a parc. č. 613/3, vše ostatní plocha vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc v rozsahu dle 
situačního nákresu ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto budoucího povinného 
ve prospěch budoucího oprávněného společnosti ČEZ Distribuce a.s., spočívající v uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu 
ve výši 1000 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.4. 

 

12. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 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 kabelů světelného signalizačního 
zařízení, uložení koordinačních kabelů světelného signalizačního zařízení včetně optických 
trubek a uložení kabelů pro technologii kamer, za finanční náhradu za zřízení věcného 
břemene-služebnosti 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 a jejím geodetickém zaměřením dle důvodové zprávy bod 2.5. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Veřejná zakázka č. 20136 - Lesní cesta Huzovská - etapa II. - 1. 
část - příkazní smlouva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky Lesní cesta Huzovská – etapa II. 
– 1. část mezi statutárním městem Olomouc a Lesy města Olomouce, a.s. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 Veřejná zakázka č. 20077 - Jantarová stezka - úsek Hodolanská 
Libušina, 1. část - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.2. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 20121 - ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do 
školy a přístavba dvou tříd - pomůcky - opakovaná zakázka - 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 5.3. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 20137 - Sazba Olomouckých listů - přímé 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 38 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora, k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s 
vybraným dodavatelem 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 6. 
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9 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – ZŠ Gorkého 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-6 dle části B1 důvodové zprávy 

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

3. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 7 dle části B1 důvodové zprávy 

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

4. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 7-9 dle části B1 důvodové zprávy 

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

5. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 7750322/0800 

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

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

 

10 Projekty obnovy vodohospodářské infrastruktury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

11 Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. souhlasí 
s uzavřením "Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací" se společností 
CETIN a.s., 
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3. souhlasí 
se zajištěním rozpočtové změny ve znění důvodové zprávy. 

 

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

 

12 Rozpočtové změny roku 2020 
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 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

13 Fixace úrokové sazby u úvěru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

14 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Nedbalova 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

Moravské divadlo Olomouc, Dolní náměstí 7, Olomouc 
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XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

  

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

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 
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XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

  

d) do 30.9.2020, 31.12.2020, 14.1.2021, 28.2.2021, do 31.1.2021, do 14.2.2022 s nájemci: 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 



 16 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, XXXXX Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, XXXXX,Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2021 

  

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

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 3, Olomouc 

XXXXX Holická 51, Olomouc 

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

XXXXX I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 9, Olomouc 

XXXXX XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

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

XXXXX, U letiště 6, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX XXXXX Polská 57, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Sokolská 48, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc – na 1 měsíc 

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

  

2. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 8.6.2020 o prodloužení 
nájemní smlouvy 

dle důvodové zprávy bod 2 a, b) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

15 Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce za rok 2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s předloženou Zprávou o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 
2019 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se Zprávou o 
naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2019. 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
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4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Zprávu o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2019 dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
provést v roce 2021 mid-term evaluaci Strategického plánu rozvoje města Olomouce 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 

16 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s čerpáním investičního 
fondu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s čerpáním investičního fondu na zakoupení vozidla typu DACIA DOKKER VAN dle 
důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
se změnou v odpisovém plánu organizace Hřbitovy města Olomouce 

 

4. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 

T: 14. 9. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

5. pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce k nákupu vozidla dle důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

17 Moravské divadlo Olomouc - změna Zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s navrhovaným aktualizovaným zněním Zřizovací listiny příspěvkové organizace Moravské 
divadlo Olomouc 
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
aktualizované znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

18 Moravská filharmonie Olomouc - Smlouva o bezúplatném 
převodu movitého majetku OSTR/INO/2042/2020/Zem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/2042/2020/Zem 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 

T: 14. 9. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

19 Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město 
Olomouc jediným akcionářem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dokument „Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným 
akcionářem“ dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit k projednání a k vyslovení 
souhlasu Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 7. 9. 2020 dokument „Strategie 
řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným akcionářem“ 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
a) schválit dokument „Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město 
Olomouc jediným akcionářem“ dle důvodové zprávy  
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b) uložit Radě města Olomouce realizovat strategii řízení akciových společností, kde je 
Statutární město Olomouc jediným akcionářem dle tohoto dokumentu 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 17. 
 

 

20 Informace o městských akciových společnostech, kde 
statutární město Olomouc není jediným akcionářem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně upravených příloh 

 

2. ukládá 
Mgr. Milanu Ferancovi, členu rady města, předložit informaci o městských společnostech dle 
důvodové zprávy a příloh Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 7. 9. 2020 

T: zasedání ZMO 
O: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
 

Předložil: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 18. 
 

 

21 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. 
delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit se změnou stanov Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. dle 
důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu Servisní společnosti 
odpady Olomouckého kraje, a. s. dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 19. 
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22 Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ 
- Rámcová smlouva o financování projektu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace z Operačního programu Doprava 2014-2020 na projekt "Náměstí Národních 
hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ" podle podmínek Rámcové smlouvy o 
financování projektu, evidenční číslo 571 771 0003 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

23 Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace III – 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 36831/2020-55/1 z 
Operačního programu Technická pomoc pro období 2014-2020 na realizaci projektu s 
názvem "Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace III" 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

24 Dodatek č. 25 ke smlouvě o závazku veřejné služby a 
kompenzaci z veřejné přepravy cestujících s dopravcem 
DPMO, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 25 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy 
cestujících s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
ihned podepsat Dodatek č. 25 

T: 14. 9. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
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25 Dodatek č. 6 ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných 
služeb ve městě Olomouci s TSMO, a. s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 6 ke smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci s 
TSMO, a.s dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
ihned podepsat dodatek č.6 

T: 14. 9. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

26 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

27 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dlouhá 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
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28 Smlouva s OK DESIGN, s.r.o. - záměr změnit smlouvu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. MAJ-EM-NS/251/2002/Plh ze dne 31. 10. 2007 ve znění 
dodatku č. 1 až č. 4 uzavřenou se společností OK DESIGN, s.r.o., jejímž předmětem je 
nájem sloupů veřejného osvětlení na území města Olomouce, jak jsou tyto specifikovány v 
mapě pouličního osvětlení, s výjimkou sloupů trakčního vedení, dostupné na 
<https://ochranaobyvatel.olomouc.eu/uvod/mapy/mapa-poulicni-osvetleni>, s výjimkou 
sloupů veřejného osvětlení umístěných na:  

1. území městské památkové rezervace,  

2. tř. Svobody, ul. Studentské a ul. Dobrovského pouze na straně nikoli odvrácené od 
městské památkové rezervace, 

3. sídlišti Povel, mezi ulicemi Brněnská, Velkomoravská, Schweitzerova, Jeremiášova a 
Janského,  

4. ulici Janského,  

5. části ulice Přichystalova a na části ulice Rybářská,  

6. části ulice Trnkova a na části ulice Skupova,  

7. Smetanových a Čechových sadech, na části ulice Rooseveltova (lokalita obytných 
domů Novosadský Dvůr),  

8. části ulice Trnkova,  

9. a dále na části ulice Werichova.  

Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k rozšíření způsobu užívání předmětu nájmu o 
umístění dalších druhů reklamních a navigačních panelů, a to tzv. navigačních lamel a tzv. 
outbannerů a sjednání nájemného za tyto druhy a ke zkrácení výpovědní doby z 12 měsíců 
na 3 měsíce dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Tichý Miloslav, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 26. 
 

 

29 Smlouva o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci - škole 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku statutárního města Olomouc příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, dle přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat ředitele školy o přijatém usnesení 

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

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

30 Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací - škol 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Smluv o bezúplatném převodu majetku dle příloh důvodové zprávy 

 

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

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace 
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, Fakultní základní škola 
Olomouc, Tererovo nám.1, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, Základní 
škola Olomouc, Heyrovského 33, Základní škola Olomouc, Mozartova 48, Základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a 
Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Řezníčkova 1, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, Základní škola 
Olomouc, tř. Spojenců 8, Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1, 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. povoluje 
výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu Olomouc - Holice, Náves Svobody 38, pro školní 
rok 2020/2021 dle důvodové zprávy 
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3. povoluje 
výjimku z počtu žáků pro Fakultní základní školu Olomouc, Hálkova 4, pro školní rok 
2020/2021 dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelky škol 

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

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

32 OZV, kterou se doplňuje OZV č. 10/2020, o zákazu bivakování a 
táboření na některých veřejných prostranstvích 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 30. 
 

 

33 Koncepce dostupného bydlení – doplnění zadání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změny v zadání Koncepce dostupného bydlení, dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
složení projektového týmu pro infrastrukturu dostupného bydlení, dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 31. 
 

 

34 Spolek JAN – dodatek smlouvy o budoucí nájemní smlouvě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně jejích příloh 
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2. souhlasí 
s projektovou dokumentací k připravované stavbě komunitního centra, předloženou spolkem 
JAN 

 

3. souhlasí 
s uzavřením  dodatku smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se spolkem Jdeme Autistům 
Naproti, z.s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

4. ukládá 
podepsat dodatek smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: 14. 9. 2020 
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce 
 

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

 

35 Změny pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Pravidla pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení v majetku statutárního města 
Olomouce s účinností ode dne 1. 9. 2020, dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
navýšení částek měsíčního nájemného bytů zvláštního určení v majetku statutárního města 
Olomouce u nájmů bytů nově sjednaných po 1. 9. 2020, dle důvodové zprávy 

 

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

 

36 Dar městu – herní prvky pro děti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí daru od Sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace 

 

3. ukládá 
uzavřít smlouvu za statutární město Olomouc, dle přiloženého návrhu darovací smlouvy 

T: 29. 9. 2020 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 34. 
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37 Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky 
požární stanice Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. navrhuje 
zařazení částky 360.000,00 Kč do soupisu nekrytých požadavků a její vykrytí dle důvodové 
zprávy 

 

3. schvaluje 
znění a uzavření darovací smlouvy dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
předložit ZMO ke schválení darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru dle Přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

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

5. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí finančního daru, znění a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí 
peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje dle Přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

38 Veřejná zakázka – Dodatek ke smlouvě o Zajištění tří etap 
květinové výzdoby sloupu Nejsvětější trojice a kašen 
Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

39 Plavecký stadion - Dodatek č. 28 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
dodatek č. 28 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu, č. JS 
01/2000 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
věcně příslušnému náměstkovi podepsat dodatek č. 28 s akciovou společností OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. 

T: 14. 9. 2020 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

40 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na 
veřejných prostranstvích – fotbalová utkání, FORTUNA: LIGA, 
MOL Cup, Repre 

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 "Fotbalová utkání, FORTUNA: LIGA, MOL 
Cup, Repre" ve dnech 7.9.2020, 12.9.2020, 16.9.2020, 30.9.2020,  3.10.2020, 24.10.2020, 
7.11.2020, 28.11.2020, 12.12.2020  na veřejném prostranství v Legionářské ulici v  
bezprostřední blízkosti Androva stadionu 

 

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

T: 14. 9. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 39. 
 

 

41 Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
rezignace na členství v komisích dle důvodové zprávy 

 

3. jmenuje 
členem dopravní komise pana Ing. arch. Pavla Grasse 
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Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 40. 
 

 

42 Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
vzdání se mandátu členky Zastupitelstva města Olomouce paní Mgr. Jitky Weiermüllerové, 
MBA (ČSSD) dnem 10. 7. 2020 
 

3. bere na vědomí 
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - náhradníka (ČSSD) pana doc. Mgr. 
Antonína Staňka, Ph.D. dnem  11. 7. 2020 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
- vzít na vědomí vzdání se mandátu členky Zastupitelstva města Olomouce paní Mgr. Jitky 
Weiermüllerové, MBA (ČSSD) dnem 10. 7. 2020 
- vzít na vědomí nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - náhradníka (ČSSD) 
pana doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. dnem  11. 7. 2020 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 41. 
 

 

43 Stanovení termínu a návrh programu 12. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. stanovila 
- termín konání 12. zasedání ZMO: pondělí 7. 9. 2020 od 9:00 hodin 

- místo konání 12. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 

 

3. souhlasí 
s návrhem programu 12. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 42. 
 

 

44 Nákup myčky do Sluňákova   
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zařadit částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků a ihned vykrýt z rezervy 
RMO/ZMO 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 43. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


