USNESENÍ
z 59. schůze Rady města Olomouce, konané dne 29. 9. 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)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 29. 9. 2020 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
- část 41 bodu 3 usnesení RMO ze dne 13. 7. 2020 týkající se Majetkoprávních záležitostí nabídek prostorů využitelných pro umístění magistrátu
- část 2, bodu 2 usnesení RMO ze dne 2.3.2020 týkající se Majetkoprávních záležitostí nabytí pozemku od společnosti Rosnička CZ, s.r.o.
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 2129 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 149 ostatní plocha o výměře 27 m2,
případně o výměře 13,5 m2, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.2.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1263 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 32.750,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3.

4.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 460/10 ostatní plocha o výměře 761 m2, část
pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha o výměře 334 m2 a část pozemku parc. č. 460/11
ostatní plocha o výměře 140 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.4.
5.
svěřuje
pozemek parc. č. st. 1343 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc,
jehož součástí je budova č. p. 703, obč. vyb, Selské nám. č. 64a, do správy společnosti
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
7.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 136/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 136/7 ostatní
plocha) o výměře 41 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
8.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 971/2 zahrada (dle GP parc. č. 971/4 zahrada) o výměře
65 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
9.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. st. 419 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba
jiného vlastníka - budova č.e. 40, rod. rekr., která není součástí pozemku a nebude proto
předmětem převodu, parc. č. 1106/76 zahrada a pozemek parc. č. 1106/77 zahrada o
výměře 5 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
10.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 1538/1 orná půda, parc. č. 1539/3 ostatní plocha, parc. č.
1570 ostatní plocha a parc. č. 1571/1 orná půda, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka
nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
11.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 120/10 zahrada v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.6.
12.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 475 zahrada v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.7.
13.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 185/1 trvalý travní porost, parc. č. 185/3
ostatní plocha, částí pozemku parc. č. 813/3 ostatní plocha o celkové výměře 246 m2, vše v
k. ú. Hodolany a pozemků parc. č. 1601/1 trvalý travní porost a parc. č. 1601/2 trvalý travní
porost, oba v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
14.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 185/1 trvalý travní porost o výměře 900 m2,
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pozemek parc. č. 185/3 ostatní plocha o výměře 65 m2, část pozemku parc. č. 813/3 ostatní
plocha o výměře 243 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a část pozemku parc. č.
1601/2 trvalý travní porost o výměře 26 m2, k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.8.
15.
schvaluje
prominutí nájemného nájemci - společnosti AUTA Z EU s.r.o. dle smlouvy o nájmu č. MAJEM-NS/77//2011/Hr ze dne 25. 6. 2012 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a
společností AUTA Z EU s.r.o. za období od 15. 3. 2020 do 19. 4. 2020 ve výši 12.450,67 Kč
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
16.
schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 290/32 ostatní plocha o výměře 92 m2 a parc. č.
633/3 ostatní plocha o výměře 27 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.9.
17.
schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 290/32 ostatní plocha o výměře 72 m2, parc. č.
290/51 ostatní plocha o výměře 2 m2 a parc. č. 633/3 ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
18.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 592 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
19.
schvaluje
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 5 m2 vyznačené pod číslem 13
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
20.
schvaluje
záměr pronajmout prostory o celkové výměře 561 m2 v 1. NP a 2. NP stavby bývalého krytu
civilní obrany, nacházející se na části pozemků parc. č. 99/17 ostatní plocha a parc. č. 66
ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc obecně prospěšné společnosti
POST BELLUM, o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
21.
schvaluje
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 36,19 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, bydlení, ul.
Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
22.
schvaluje
záměr pronajmout prostor – parkovací místo č. 3 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy č. p.
484, obč. vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
23.
uděluje
souhlas společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. s bezúplatným užíváním částí pozemků
parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 2 217 m2 a parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře
125 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společností NAPASHOP s.r.o., IČO:
05565146 za účelem umístění atrakce vyhlídkového kola, kluziště a provozování vánočních
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trhů městského tržiště 2020 za podmínek dle uzavřené smlouvy o nájmu č. MAJ-PRNS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění dodatků č. 1 až č. 9, v termínu od 25. 10. 2020
do 31. 1. 2021, a za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
24.
revokuje
usnesení RMO ze dne 13. 7. 2020, bod programu 3, bod 3.2.důvodové zprávy ve věci
udělení souhlasu společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. s bezúplatným užíváním částí
pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 2 217 m2 a parc. č. 125/6 ostatní plocha o
výměře 125 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společností NAPASHOP s.r.o.,
IČO: 05565146 za účelem umístění atrakce vyhlídkového kola, kluziště a provozování
vánočních trhů městského tržiště 2020 za podmínek dle uzavřené smlouvy o nájmu č. MAJPR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění dodatků č. 1 až č. 9, a za podmínek dle
důvodové zprávy, a to v termínu od 10. 11. 2020 do 31. 1. 2021 dle důvodové zprávy bod č.
3.1.
25.
schvaluje
výpověď výpůjčky části pozemku parc. č. 452/2 ostatní plocha o výměře 2 558 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, dle smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-SMV/VYP/001685/2016/Kol ze
dne 30. 5. 2016 uzavřené se spolkem TJ MILO Olomouc, z.s., a podání žaloby na vyklizení a
následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové
zprávy bod č. 3.2.
26.
svěřuje
zeleň nacházející se na části pozemku parc. č. 452/2 ostatní plocha o výměře 2 558 m2 v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
27.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o pacht pozemku parc. č. 917 trvalý travní porost o výměře 492 m2 v k. ú.
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
28.
ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat paní XXXXX k odstranění staveb a vyklizení pozemku parc.
č. 917 trvalý travní porost v k. ú. Lošov, obec Olomouc, a v případě neodstranění staveb a
nevyklizení pozemku schvaluje podání žaloby na odstranění staveb a vyklizení pozemku
parc. č. 917 trvalý travní porost v k. ú. Lošov, obec Olomouc, a následně podání exekučního
návrhu v případě nesplnění uložené povinnosti dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
T:
O:

26. 10. 2020
vedoucí odboru majetkoprávního

29.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXXo nájem části pozemku parc. č. 1122 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
30.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002391/2016/Val ze dne 14. 9. 2016
uzavřenou se společností AGRA Velký Týnec, a. s., jejímž předmětem je pacht pozemků v k.
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, k. ú. Grygov, obec Grygov, k. ú. Majetín, obec Majetín
a k. ú. Vsisko, obec Velký Týnec, spočívající ve vyjmutí pozemku par. č. 1846/52 orná půda
o výměře 4 513 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z předmětu pachtovní smlouvy
dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
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31.
schvaluje
výběr nájemce prostoru o celkové výměře 64,43 m2 v 3. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní
náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, mezi obecně prospěšnou společností Společnost
Podané ruce o.p.s. a spolkem P-centrum, spolek, formou obálkové metody s následnou
aukcí na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 40,- Kč/m2/rok a minimální
výše příhozu činí 10,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
32.
schvaluje
výběr nájemce prostoru o výměře 35,20 m2 v 2. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí
č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, mezi obecně prospěšnou společností Společnost Podané
ruce o.p.s., spolkem P-centrum, spolek, paní XXXXX a ústavem Naděje pro Zemi z. ú.,
formou obálkové metody s následnou aukcí na výši nájemného, kdy minimální výše
nájemného činí 500,- Kč/m2/rok a minimální výše příhozu činí 50,- Kč/m2/rok, s tím, že v
případě nájemce, který je plátcem DPH, bude k výši nabídnutého nájemného připočtena daň
z přidané hodnoty ve výši sazby daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
33.
schvaluje
výběr nájemce prostoru o výměře 13,25 m2 v 2. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí
č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, mezi obecně prospěšnou společností Společnost Podané
ruce o.p.s., spolkem P-centrum, spolek a ústavem SPOLU Olomouc, z.ú., formou obálkové
metody s následnou aukcí na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 40,Kč/m2/rok a minimální výše příhozu činí 10,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
34.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti STAFOS -REAL, s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 443/5 orná půda
o výměře 281 m2 a parc. č. 443/84 orná půda o výměře 944 m2, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
35.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti STAFOS -REAL, s.r.o. o směnu částí pozemků parc. č. 443/5 orná půda
o výměře 281 m2 a parc. č. 443/84 orná půda o výměře 944 m2, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 265/297 ostatní
plocha a parc. č. 629/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví
společnosti STAFOS spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
36.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 355 m2 v
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
37.
ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat manžele XXXXX k odstranění stavby pro rodinnou rekreaci
o výměře 47 m2 zastavěné plochy z pronajaté části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc, a v případě neodstranění stavby schvaluje podání žaloby na
odstranění stavby z pronajaté části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc, a následně podání exekučního návrhu v případě nesplnění uložené
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povinnosti dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
T:
O:

26. 10. 2020
vedoucí odboru majetkoprávního

38.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 70/2 zahrada o výměře 470 m2 v k.
ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
39.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 622/5 ostatní plocha o výměře 113 m2,
parc. č. 622/6 zahrada o výměře 413 m2 a pozemků parc. č. 750 ostatní plocha a parc. č.
63/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 4.4.
40.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 1106/81 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní XXXXX za
kupní cenu ve výši 10 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
41.
schvaluje
postup řešení smluvních pokut v nájemních, pachtovních smlouvách a smlouvách o výpůjčce
dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
42.
schvaluje
uzavření dodatku č. 61 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a
kanalizace ze dne 29. 3. 2000 uzavřenou se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
spočívající v rozšíření předmětu nájmu o infrastrukturní stavby v pořizovací hodnotě
78.100.705,37 Kč, a ve zúžení předmětu nájmu o infrastrukturní stavby v pořizovací hodnotě
1.219.551,- Kč uvedené v příloze č. 3 důvodové zprávy bod č. 6.1.
43.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně parkovacích stání
a odvodnění, chodníku, veřejného osvětlení a bezdrátových hlásičů varovného a
informačního systému na pozemcích parc. č. 735/17, parc. č. 735/27, parc. č. 735/34, vše
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se společností metre carre s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.2.
44.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJIM/INO/000901/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností P3 Olomouc
Park s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
45.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavbu kanalizace DN 300 na pozemcích parc. č. 1123/2
ostatní plocha a parc. č. 533/15 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s XXXXX,
jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
46.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 533/15 orná půda
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 7.1.
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47.
schvaluje
zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 315 ostatní plocha a parc. č. 316/4 orná
půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 314 zahrada v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.2.
48.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1117/1 ostatní
plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 7.3.
49.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování kioskové trafostanice a uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 875/6 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch organizační složky státu Zemský archiv v Opavě dle
důvodové zprávy bod č. 7.4.
50.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování kioskové
trafostanice a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc.
č. 875/6 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch organizační složky
státu Zemský archiv v Opavě dle důvodové zprávy bod č. 7.4.
51.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 510/1, parc. č. 511, parc. č. 512, parc. č. 432/12, parc. č. 432/28 a parc. č. 432/103,
vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch Olomouckého kraje dle
důvodové zprávy bod č. 7.5.
52.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1226 a parc. č. 1225, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.6.
53.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1414/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.7.
54.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 101/16 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.8.
55.
revokuje
usnesení RMO ze dne 30. 9. 2019 bod programu č. 2, bod č. 6.7. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
VN na pozemku parc. č. 755/165 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.9.
56.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemku parc. č. 755/165 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.9.
57.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 735/27 ostatní plocha a parc. č. 846/1 ostatní plocha, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 7.10.
58.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 735/27 ostatní plocha a parc. č.
846/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.10.
59.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 240/4, parc. č. 240/8 a parc. č. 240/10, vše ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 7.11.
60.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 240/4, parc. č. 240/8 a parc. č.
240/10, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.11.
61.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 451/18 a parc. č. 451/36, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc
a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 451/36
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 7.12.
62.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 451/18 a parc. č. 451/36, vše
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového
vedení VN na pozemku parc. č. 451/36 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.12.
63.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 750 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.13.
64.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 750 ostatní plocha v k. ú. Radíkov
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 7.13.
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65.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 480/4, parc. č. 480/6, parc. č. 485/1, parc. č. 485/3, parc. č. 490/1, parc.
č. 490/6, parc. č. 509, parc. č. 516/1, parc. č. 520/1, parc. č. 549/3 a parc. č. 621/1, vše
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. dle důvodové zprávy bod č. 7.14.
66.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 480/4, parc. č. 480/6, parc. č.
485/1, parc. č. 485/3, parc. č. 490/1, parc. č. 490/6, parc. č. 509, parc. č. 516/1, parc. č.
520/1, parc. č. 549/3 a parc. č. 621/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.14.
67.
revokuje
usnesení RMO ze dne 20. 9. 2020, bod programu č. 3., bod č. 6.29. důvodové zprávy ve věci
schválení věcného břemene uložení a provozování optické, metalické a podzemní kabelové
NN přípojky na pozemcích parc. č. 549/3, parc. č. 549/4 a parc. č. 553/1, vše ostatní plocha
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.15.
68.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 549/3, parc. č. 549/4 a parc. č. 553/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.15.
69.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 846/1 ostatní plocha a parc. č. 735/27 ostatní plocha, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc a umístění a provozování nadzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 735/27 ostatní plocha, parc. č. 735/34 ostatní plocha a parc. č. 733/3
orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 7.16.
70.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 846/1 ostatní plocha a parc. č.
735/27 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a umístění a provozování
nadzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 735/27 ostatní plocha, parc. č.
735/34 ostatní plocha a parc. č. 733/3 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti CETIN a.s dle důvodové zprávy bod č. 7.16.
71.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemku parc. č. 480/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.17.
72.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 480/1 ostatní plocha v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č.
7.17.
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73.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 205 ostatní plocha v k. ú. Bělidla a parc. č. 97/3, parc. č. 98/5, parc. č.
98/6, parc. č. 101/2 a parc. č. 103, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, vše obec Olomouc
ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.18.
74.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 205 ostatní plocha v k. ú. Bělidla
a parc. č. 97/3, parc. č. 98/5, parc. č. 98/6, parc. č. 101/2 a parc. č. 103, vše ostatní plocha v
k. ú. Pavlovičky, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 7.18.
75.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 1 a parc. č. 77/20, vše zahrada, parc. č. 77/22, parc. č. 77/23, parc. č.
77/41, parc. č. 78/9, parc. č. 202/1 a parc. č. 219, vše ostatní plocha, vše Nový Svět u
Olomouce a parc. č. 721/7 zahrada, parc. č. 723/24, parc. č. 724/2, parc. č. 848/1 a parc. č.
889, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti
CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.19.
76.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 1 a parc. č. 77/20, vše zahrada,
parc. č. 77/22, parc. č. 77/23, parc. č. 77/41, parc. č. 78/9, parc. č. 202/1 a parc. č. 219, vše
ostatní plocha, vše Nový Svět u Olomouce a parc. č. 721/7 zahrada, parc. č. 723/24, parc. č.
724/2, parc. č. 848/1 a parc. č. 889, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.19.
77.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 75/71, parc. č. 75/69, parc. č. 75/115, parc. č. 75/134 a parc. č. 75/137, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 7.20.
78.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 75/71, parc. č. 75/69, parc. č. 75/115 a
parc. č. 75/134 a parc. č. 75/137, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.20.
79.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku
parc. č. 125/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.21.
80.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 7.21.
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81.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 116/28 a parc. č. 116/45, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.22.
82.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 116/28 a parc. č. 116/45, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 7.22.
83.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 269/2, parc. č. 1139 a parc. č. 1231/6, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 7.23.
84.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 269/2, parc. č. 1139 a parc. č. 1231/6, vše
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 7.23.
85.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 121/3 a parc. č. 145/2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 7.24.
86.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 121/3 a parc. č. 145/2, vše ostatní plocha v k.
ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 7.24.
87.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 693 ostatní plocha a parc. č. 700/7 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 7.25.
88.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 693 ostatní plocha a parc. č. 700/7 orná půda,
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 7.25.
89.
schvaluje
odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/74/2003/Ger ze dne 10. 9. 2003 ve znění
dodatku č. 1 uzavřené s XXXXX, jejímž předmětem je nájem části mostní konstrukce –
ocelového zábradlí na nadjezdu o celkovém rozsahu 12 m2 nacházející se na pozemcích
parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. č. 1181 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc, nebude-li odstraněno reklamní zařízení z předmětu nájmu, dle dodatku č. 1 k
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důvodové zprávě bod 1.1.
90.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/74/2003/Ger ze dne 10. 9. 2003 ve
znění dodatku č. 1 uzavřené s XXXXX, jejímž předmětem je nájem části mostní konstrukce –
ocelového zábradlí na nadjezdu o celkovém rozsahu 12 m2 nacházející se na pozemcích
parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. č. 1181 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc, dohodou, bude-li odstraněno reklamní zařízení z předmětu nájmu, dle dodatku č. 1
k důvodové zprávě bod č. 1.1.
91.
schvaluje
odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/14//2004/Ger ze dne 25. 2. 2004 ve znění
dodatku č. 1 uzavřené s XXXXX, jejímž předmětem je nájem části mostní konstrukce o
výměře 10 m2 umístěné na pozemcích parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. č. 1181 ostatní
plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, nebude-li odstraněno reklamní zařízení z
předmětu nájmu, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2.
92.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/14//2004/Ger ze dne 25. 2. 2004 ve
znění dodatku č. 1 uzavřené s XXXXX, jejímž předmětem je nájem části mostní konstrukce
o výměře 10 m2 umístěné na pozemcích parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. č. 1181 ostatní
plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dohodou, bude-li odstraněno reklamní zařízení z
předmětu nájmu, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2.
93.
schvaluje
odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/45/2007/Plh ze dne 5. 11. 2007 ve znění
dodatku č. 1 uzavřené se společností ARES CZ s.r.o., jejímž předmětem je nájem části
mostní konstrukce na nadjezdu, a to ocelového zábradlí o celkovém rozsahu reklamní plochy
12 m2 nacházející se na pozemcích parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. č. 1181 ostatní
plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, nebude-li odstraněn reklamní billboard z
předmětu nájmu, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.3.
94.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/45/2007/Plh ze dne 5. 11. 2007 ve
znění dodatku č. 1 uzavřené se společností ARES CZ s.r.o., jejímž předmětem je nájem
části mostní konstrukce na nadjezdu, a to ocelového zábradlí o celkovém rozsahu reklamní
plochy 12 m2 nacházející se na pozemcích parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. č. 1181
ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dohodou, bude-li odstraněn reklamní
billboard z předmětu nájmu, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávy bod č. 1.3.
95.
schvaluje
odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/63/2013/Plh ze dne 1. 8. 2013 uzavřené s
XXXXX, jejímž předmětem je nájem části mostní konstrukce – zábradlí nacházející se na
pozemcích parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. č. 1181 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc, nebude-li odstraněno reklamní zařízení z předmětu nájmu, dle dodatku č. 1 k
důvodové zprávě bod 1.4.
96.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/63/2013/Plh ze dne 1. 8. 2013
uzavřené s XXXXX, jejímž předmětem je nájem části mostní konstrukce – zábradlí
nacházející se na pozemcích parc. č. 1180 ostatní plocha a parc. č. 1181 ostatní plocha, vše
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dohodou, bude-li odstraněno reklamní zařízení z předmětu
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nájmu, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.4.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pozemcích parc. č. 141, vodní plocha, o výměře záboru 525
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 852/1, vodní plocha, o výměře záboru
600 m2 v k. ú. Hodolany, 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 31,70 Kč/m2/rok
dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 141, vodní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 852/1, vodní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Povodí
Moravy, s.p. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti povinného (Povodí Moravy, s.p.)
strpět na předmětné části pozemku stavbu a v povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl)
vstup a vjezd techniky na předmětný pozemek za účelem provozování, provádění údržby,
kontroly, oprav či demontáže stavby na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu zjištěnou
dle cenových předpisů a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku. Minimálně
však 5.000,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.1.
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 1968,
ostatní plocha, v k.ú. Grygov, obec Grygov ve vlastnictví obce Grygov. Budoucí služebnost
bude spočívat v povinnosti povinného (obec Grygov) strpět na předmětné části pozemku
stavbu spočívající v uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a dále v
povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem
provozování, oprav, úprav či odstranění podzemního kabelového vedení NN, a to na dobu
neurčitou za sjednanou jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH dle důvodové
zprávy bod 1.2.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 20155 - PPO II.B etapa - související
investice, zásuvkové skříně Blahoslavova - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené
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veřejné zakázce,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli,

3.
pověřuje
Ing. Marka Drešra, vedoucího odboru investic, k podpisu objednávky s vybraným
dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 20001 - Provozování plaveckého stadionu
Olomouc - zrušení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
ruší
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou
zakázku z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4.1.

6

Veřejná zakázka č. 20156 - Přeprava žáků ze ZŠ Slavonín do
náhradních prostor ZŠ Přichystalova - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli.
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 4.2.

7

Rozpočtové změny roku 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020
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2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2020
dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.

8

AQUAPARK OLOMOUC, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady – Plavecký stadion
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
rozhodla
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti AQUAPARK
OLOMOUC, a.s., že společnost AQUAPARK OLOMOUC, a.s. ihned zahájí příslušné práce a
úkony směřující k jejímu budoucímu provozování Plaveckého stadionu Olomouc od 1. 1.
2021
3.
ukládá
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy.
T:
O:

12. 10. 2020
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 6.

9

Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
usnesení bodu 20, část 10. z 53. schůze RMO, konané dne 13.7.2020, týkající se
doporučení ZMO ve věci prominutí pohledávek odboru sociálních věcí.
3.
promíjí
pohledávku uvedenou v bodu 1. důvodové zprávy
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4.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2.1. důvodové zprávy
5.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2.2. důvodové zprávy
6.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2.3. důvodové zprávy
7.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2.4. důvodové zprávy
8.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2.5. důvodové zprávy
9.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2.6. důvodové zprávy
10.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2.7. důvodové zprávy
11.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 3. důvodové zprávy
12.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 4.1. až 4.5. důvodové zprávy
13.
schvaluje
vyřazení technologie plynové kotelny včetně provedeného technického zhodnocení dle bodu
5. důvodové zprávy a souhlasí s likvidací formou šrotáže, kterou provede firma Olterm & TD
Olomouc, a.s.
14.
promíjí
pohledávky uvedené v bodu 6. důvodové zprávy
15.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 7.1. a 7.2. důvodové zprávy
16.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 8.1. až 8.3. důvodové zprávy
17.
promíjí
pohledávku uvedenou v bodu 9. důvodové zprávy
Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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10

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Peškova 2, Olomouc, č.b. 51, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s XXXXXdle důvodové zprávy bod 1c)
d) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 54, o velikosti 2+1 s XXXXX XXXXXdle důvodové zprávy
bod 1d)
e) Topolová 6, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1e)
f) Černá cesta 27, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2)
g) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 3)
2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
XXXXX, Miloslav Vogl, U letiště 4, Olomouc
XXXXX, U letiště 8, Olomouc
XXXXX, Žižkovo náměstí 3, Olomouc
XXXXX, Žižkovo náměstí 3, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Žižkovo náměstí 3, Olomouc
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Sokolská 48, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 9, Olomouc
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XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
Hasičský záchranný sbor, Černá cesta 21, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory, bezbariérové byty:
XXXXX, XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, Pavel Gábor, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, tř. Spojenců 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
Charita Olomouc, Černá cesta 11, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc
d) do 31.12.2020, do 31.1.2021, do 14.2.2022 s nájemci:
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021

18

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2022
e) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci:
XXXXX, 8. května 36, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 7 a, b, c, d, e)
3. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
XXXXX, Peškova 2, Olomouc a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 24.8.2020 o prodloužení
nájemní smlouvy
dle důvodové zprávy bod 8)
3.
nevyhovuje
žádosti XXXXX o převedení nájemní smlouvy na byt č. 12, U letiště 6, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
4.
bere na vědomí
přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce XXXXX na XXXXX, byt č. 27, Synkova 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
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5.
schvaluje
prodloužení lhůty k vystěhování podnájemkyně XXXXX do 31.1.2021 a prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 1, Pavelčákova 21, Olomouc, do 31.1.2021, XXXXXa XXXXX
dle důvodové zprávy bod 6)
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

11

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Resslova
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Erbenova
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10.

12

Umístění magistrátu v lokalitě Tomkova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
další postup dle bodů 1 a 4 důvodové zprávy
3.
ukládá
tajemníkovi Magistrátu města Olomouce postupovat dle bodu 1 důvodové zprávy
T:
O:

dle důvodové zprávy
Večeř Jan, Bc., tajemník

4.
ukládá
vedoucímu odboru investic postupovat v přípravě dle postupu uvedeného v bodě 4 důvodové
zprávy
T:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí odboru investic
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5.
ukládá
vedoucímu odboru dotačních projektů postupovat dle bodu 4 důvodové zprávy
T:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí odboru dotačních projektů

6.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení postupovat dle bodu 4 důvodové zprávy
T:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 11.

13

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s nabídnutou částkou a potvrzením zájmu projekt realizovat
3.
souhlasí
s podáním žádosti o změnu zahrnující aktualizaci termínu ukončení realizace projektu dle DZ
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

14

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Polopodzemní kontejnery
Nové Sady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační č. 115D314021401 z
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na realizaci projektu s názvem
"Polopodzemní kontejnery Nové Sady"
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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15

Stanovisko SMOl k zápisu soukromé základní školy do
rejstříku škol a školských zařízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
záporné stanovisko k zápisu soukromé Základní školy Sofisa, š.p.o., do resjtříku škol a
školských zařízení dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat ředitelku školy o přijatém usnesení
T:
O:

12. 10. 2020
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 14.

16

Pověření zastupováním ředitelky mateřské školy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
pověřuje
zástupkyni ředitelky řízením příspěvkové organizace dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
platové zařazení zástupkyně ředitelky po dobu zastupování dle důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat ředitelku příspěvkové organizace a zástupkyni ředitelky o přijatém usnesení
T:
O:

12. 10. 2020
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 15.

17

Darování respirátorů FFP2

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
darování 100 ks respirátorů FFP2 dle důvodové zprávy
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3.
pověřuje
podpisem darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy
T:
O:

26. 10. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 16.

18

Personální změny ve složení Povodňové komise města a ORP
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se jmenováním nových členů Povodňové komise města a ORP Olomouc dle důvodové
zprávy
3.
schvaluje
složení Povodňové komise města a ORP Olomouc dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy
4.
ukládá
zapracovat personální změny do dokumentace Povodňové komise statutárního města
Olomouce
T:
O:

26. 10. 2020
vedoucí odboru ochrany

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Program prevence kriminality - asistent prevence kriminality

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zřízení pracovní pozice asistenta prevence kriminality a z toho vyplývající rozpočtové změny
dle důvodové zprávy a příloh důvodové zprávy
3.
schvaluje
prodloužení platnosti stávající Koncepce prevence kriminality dle důvodové zprávy do 31. 12.
2021
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 19.
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Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
část 2 bodu 41 usesení RMO ze dne 24.8.2020 týkající se rezignace pana Ing. arch. Petra
Daňka na členství v dopravní komisi
3.
odvolává
na žádost zastupitelského klubu ProOlomouc pana Ing. arch. Petra Daňka z dopravní komise
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 20.

21

Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 12. zasedání
ZMO konaného 7. 9. 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2020 - Smlouvy o bezúplatném převodu
majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol:
- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele/ředitelky škol (T: 16. 11. 2020)
T:
26. 10. 2020
O:
vedoucí odboru školství
2.
ukládá
k bodu 12, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2020 - Strategie řízení akciových společností,
kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem:
- ZMO ukládá Radě města Olomouce realizovat strategii řízení akciových společností, kde je
statutární město Olomouc jediným akcionářem dle tohoto dokumentu (T: průběžně)
T:
26. 10. 2020
O:
vedoucí odboru strategie a řízení
3.
ukládá
k bodu 14 část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2020 - Moravské divadlo Olomouc - změna
Zřizovací listiny:
- ZMO ukládá odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem)
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc
(T: září 2020)
T:
12. 10. 2020
O:
vedoucí odboru strategie a řízení
4.
ukládá
k bodu 15, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2020 - Individuální investiční dotace - TJ Sokol
Olomouc - Chválkovice:
- ZMO ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace (T: ihned)
T:
12. 10. 2020
O:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
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5.
ukládá
k bodu 17, část 1 usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2020 - Různé:
- ZMO ukládá RMO neprodleně iniciovat jednání s Radou Olomouckého kraje za účelem
legislativních změn umožňujících převod bytů bytových družstev ve smyslu původně
uzavřených smluv (T: ihned)
T:
12. 10. 2020
O:
Rada města Olomouce
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 21.

22

Žádost Muzea umění Olomouc o zapůjčení obrazu v majetku
SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle varianty B důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 22.

23

Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis pro řešení
epidemiologických situací na MMOl a MPO"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Vnitřní předpis pro řešení epidemiologických situací na Magistrátu města Olomouce a
Městské policii Olomouc" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2020
3.
ukládá
v případě potřeby předkládat návrhy na úpravu tohoto vnitřního předpisu
T:
O:

průběžně
Večeř Jan, Bc., tajemník, vedoucí odboru ochrany

Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 23.

25

24

Organizační záležitosti - Dodatek č. 14 "Organizačního řádu
MMOl a MPO"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 14 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2020
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 23.1.
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Organizační záležitosti - Příkaz tajemníka č. 8/2020 - opatření
na MMOl (COVID-19)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
"Příkaz tajemníka č. 8/2020 - opatření na MMOl (COVID-19)"
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 23.2.
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Organizační záležitosti - Slavnostní obřady v obřadní síni
historické radnice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
rozhodla
s účinností ode dne 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do odvolání o pozastavení konání
slavnostních občanských obřadů SMOl i obřadů jiných subjektů v obřadní síni historické
radnice
3.
stanovila
kapacitu obřadní síně na 50 osob
4.
vydává
s účinností ode dne 5. 10. 2020 do odvolání Pravidla pro konání obřadů matričního úřadu v
obřadní síni budovy historické radnice dle přílohy 1 důvodové zprávy
5.
ukládá
informovat organizátory
T:
O:

12. 10. 2020
vedoucí odboru kancelář primátora, vedoucí odboru správních činností, vedoucí
oddělení KMČ a DP
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Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 23.3.

27

Návrh zadání pro tvorbu Strategie rozvoje cestovního ruchu
2022-2027 a Strategie rozvoje kultury a kreativního průmyslu
města Olomouce 2022-2027

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem zadání Strategie cestovního ruchu a Strategie kultury dle přeložené DZ
3.
ukládá
odboru CKS ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek OI vyhlásit výběrové řízení
T:
O:

23. 11. 2020
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

4.
ukládá
odboru CKS zařadit do rozpočtu na rok 2021 částky dle DZ na realizaci strategií
T:
O:

7. 12. 2020
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 24.

28

Seznam akcí SMOl do ledna 2021

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, aby informoval organizátory akce, zda mohou, či
nemohou akci realizovat
T:

ihned

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25.

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

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