ZÁPIS
z 60. schůze Rady města Olomouce, konané dne 12. 10. 2020
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
Přítomni (bez titulů)
primátor
náměstci primátora

Žbánek
Záleská (nepřítomna od 13:30 do 14:30 hod.),
Bačák, Kolářová, Konečný, Major (přítomen do
13:30 hod.), Pelikán

neuvolnění členové rady města

Tichý (nepřítomen od 10:45 do 12.10 hod.),
Šnevajs, Holpuch (přítomen od 9:15 hod.),
Feranec

tajemník MMOl
vedoucí OKP

Večeř
Plachá

tiskové oddělení
zapisovatelka

Štědrá, Folta
Hladíková, Sedláková

čas zahájení: 9:00 hodin velký zasedací sál, Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1
Kontrola usnesení RMO
2
2
Majetkoprávní záležitosti
3
3
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4
4
Rozpočtové změny roku 2020
5
5
Analýza provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního
města Olomouce
6
6
Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky
7
7
Drobná cyklistická opatření
8
8
Plavecký stadion Olomouc – harmonogram kroků převzetí k provozování
9
9
Dopravní podnik města Olomouce, a. s. – souhlas se zahájením zadávacího
řízení – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
10
10
Hřbitovy města Olomouce – souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení)
11
11
Moravská filharmonie Olomouc – souhlas s přijetím darů
12
12
Prominutí nájemného u komerčních prostor v příspěvkové organizaci
Moravské divadlo Olomouc v souvislosti s výskytem COVID-19
13
13
TT 8. května – dodatek č. 3 Rámcové smlouvy
14
14
Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace
15
15
Čechovy sady – rekonstrukce sociálního zařízení
1

16

16

17

16.1

-

16.2

18

16.3

19
20
21
22
23
24
25

17
18
19
20
21
22
23

26

24

27
28
29
30
31
32
33
34
35
-

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Veřejná zakázka č. 20150 – MŠ Dělnická – rekonstrukce (stavba) – zahájení,
komise
Veřejná zakázka č. 20128 – Služby mobilního operátora 2021 – 2023 –
zahájení, komise
Veřejná zakázka – 20162 – Zřízení provozu „noční celočervená“ SSZ v
Olomouci, v křižovatce ulic Lipenská a Pavelkova – přímé zadání (staženo)
Veřejná zakázka č. 20163 – Nákup ochranných pomůcek pro školy zřizované
SMOl – zahájení, komise
Změny jízdních řádů MHD od 13. 12. 2020
Povolení výjimky – pěší zóna
Odstraňování autovraků z komunikací
Petice za zachování útulku LOZ Olomouc, jako smluvního partnera města
Umístění magistrátu v lokalitě Tomkova
Dohoda o narovnání – škoda na garáži v ul. Polívkova
Změna ve složení Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci
strategie
Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ – Rámcová smlouva
o financování projektu
Místní akční plán vzdělávání
Fond pomoci olomouckým dětem
Individuální dotace a výpůjčky v sociální oblasti
Petice – ubytovna v Riegrově ulici
Bytové záležitosti BPS
Změny v komisích
Individuální dotace v oblasti sportu
Individuální dotace v oblasti kultury (na stůl)
Zahraniční služební cesta
Různé

oOo
60. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle
požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven.
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu.
oOo

Bod programu: 1.
Kontrola usnesení RMO
Primátor uvedl bod a provedl materiálem po stranách.
K materiálu nebyly žádné dotazy; byl beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 12. 10. 2020 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2
Majetkoprávní záležitosti
Konzultanti: Slouková, Kašpárková, Hrbáčková – majetkoprávní odbor
Diskuse byla vedena k těmto bodům:
Bod 1. 8. – Pelikán stručně okomentoval historii tohoto bodu a konstatoval, že by se přikláněl
k řádné nájemní smlouvě. Další možností je uzavření smlouvy o výpůjčce, kterou SNO, a.s.,
jakožto správce, nedoporučuje. Důvodem je špatný stav objektu.
Členové rady se přiklonili k uzavření smlouvy o výpůjčce do konce měsíce února 2021 s tím,
že bude přesně vydefinován účel výpůjčky. Do budoucna je třeba hledat komplexní řešení.
Bod 2. 1. – zde byl diskutován provozní řád, který je navržen ke schválení. Zejména zákaz
prodeje občerstvení. Bylo konstatováno, že tato podmínka je zde na základě rozhodnutí
obce (dle tržního řádu).
Ostatní body materiálu byly projednány bez diskuse.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 207/18 ostatní plocha o výměře 34 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Přesná výměra pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků parc. č. 249/7 zahrada a parc. č. 265/6 zahrada, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, stávajícím uživatelům, a to: části pozemku parc. č.
249/7 (zahrádky č. 1 – č. 23) a části pozemku parc. č. 265/6 (zahrádky č. 23 – č. 76 a
zahrádky č. 102 – č. 106) dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 225 zahrada o výměře 1 015 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 255/4 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Černovír,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 359/2 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6.
schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373,
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
7.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 17.9.2012, uzavřenou se
spolkem ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z.s., k prostorám o
výměře 95,00 m2 ve 4. NP budovy č.p. 433, bydlení, Horní náměstí č.o. 21, která je součástí
pozemku parc. č. st. 372 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
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kde změnou dojde ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
8.
schvaluje
záměr vypůjčit budovu č.p. 233, jiná st., ul. Křičkova č.o. 4, která je součástí pozemku parc.
č. st. 531/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, Tělocvičné
jednotě Sokol Svatý Kopeček dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.8.
9.
schvaluje
provozní řád k užívání části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú.
Grygov, obec Grygov ke sportovním činnostem spolkem Veslařský klub Olomouc, z.s. a
stanovení pravidel a harmonogramu užívání předmětu nájmu dle přílohy č. 4 důvodové
zprávy bod č. 2.1.
10.
schvaluje
posunutí splatnosti nájemného za II. pololetí roku 2020 ve výši 143.013,27 Kč včetně DPH
dle nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/002494/2014/Plh ze dne 27. 1. 2015 ve znění
dodatku č. 1 uzavřené se společností BONITREAL s.r.o., a to do 30. 11. 2020, dle důvodové
zprávy bod č. 2.2.
11.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/52/2007/Plh uzavřené dne 18. 9.
2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2013 s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy
bod č. 2.3.
12.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 134 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
13.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019, bod programu 4, bod 2.2 důvodové zprávy ve věci
schválení koupě pozemku parc. č. st. 862 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k.
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví České Republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 602 310,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 3.1.
14.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. st. 862 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví České Republiky s příslušností hospodařit s
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 631 000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 3.1.
15.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 466/5 ostatní plocha, parc. č. 466/9
ostatní plocha, parc. č. 507/1 ostatní plocha a částí pozemku parc. č. 446/45 ostatní plocha o
celkové výměře 150 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
16.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 438/1 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 1 849 000,- Kč dle důvodové zprávy
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bod č. 3.3.
17.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí 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 za kupní cenu celkem ve výši 144.000,- Kč do podílového
spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 810/5371 manželůmXXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu
ve výši 21.717,- Kč,
- podíl o velikosti 2899/5371 paní XXXXXza kupní cenu ve výši 77.724,- Kč,
- podíl o velikosti 836/5371 manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu
ve výši 22.414,- Kč,
- podíl o velikosti 826/5371 XXXXX za kupní cenu ve výši 22.145,- Kč,
dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
18.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodních přípojek na částech 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 ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
19.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemku parc. č. 678/8 orná půda (dle GP parc. č. 678/145 orná půda o výměře
1 133 m2 a parc. č. 678/8 orná půda o výměře 1 481 m2) o celkové výměře 2 614 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 5 250 317,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 3.5.
20.
nevyhovuje
žádosti pana XXXXXo nájem spoluvlastnického podílu 2/15 pozemku parc. č. 214/11 o
výměře 4 760 m2 a spoluvlastnického podílu 2/15 pozemku parc. č. 295 o výměře 4 968 m2,
vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.6.
21.
schvaluje
placení bezdůvodného obohacení panu XXXXX za užívání pozemku parc. č. 214/11 o
výměře 4 760 m2 a části pozemku parc. č. 295 o výměře 4 468 m2, vše ostatní plocha v k. ú.
Neředín, obec Olomouc, dle sazby 15,- Kč/m2/rok a ve výši odpovídající spoluvlastnickým
podílům dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
22.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN
300 s XXXXX a XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
23.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
vodovodu DN 100 s XXXXX a XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
24.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-IMBKS/001626/2018/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností PREFA SYSTEM
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
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25.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJIM/INO/001503/2016/Hrb se společností Bytový dům Lazecká s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 4.4.
26.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně parkovacích stání,
kontejnerových stání a dešťové kanalizace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení,
chráničky na optický kabel a bezdrátových hlásičů varovného a informačního systému na
pozemcích parc. č. 1678/30, parc. č. 1678/99, parc. č. 1678/31, parc. č. 1681/4, parc. č.
1682/17 orná půda, parc. č. 1679/46, parc. č. 1679/53, parc. č. 1679/47, parc. č. 1679/58 a
parc. č. 1679/33, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č.
215, parc. č. 216, parc. č. 212/3, parc. č. 77/22 a parc. č. 78/9, vše ostatní plocha v k. ú.
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 848/1 a parc. č. 891, vše ostatní plocha v k.
ú. Hodolany, obec Olomouc, s manžely XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
27.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavbu veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 959/17,
parc. č. 959/18, parc. č. 959/23 a parc. č. 959/41, ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, s Olomouckým krajem, jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
28.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č.
959/18 ostatní plocha, parc. č. 959/23 ostatní plocha a parc. č. 959/41 ostatní plocha, vše v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 5.1.
29.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 139/3 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
30.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 84 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
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2.
schvaluje
záměr směny části pozemku parc. č. 475/61 orná půda o výměře 264 m2 (dle GP pozemek
parc. č. 475/61) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti SPV red, s.r.o. za
pozemek parc. č. 1903/119 orná půda o výměře 145 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup části pozemku parc. č. 475/26 orná půda o výměře 298 m2 (dle GP pozemek
parc. č. 475/106) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 187 740 Kč dle důvodové zprávy bod
1.2.
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č.
1028/19 a parc.č. 1028/20 oba ostatní plocha v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví
Olomouckého kraje s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace v rozsahu dle geometrického plánu, spočívající v právu uložení a provozování
kabelového vedení veřejného osvětlení a v právu provádění veškerých oprav, úprav a běžné
údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a v právu vstupu oprávněných osob za tímto
účelem, ve prospěch statutárního města Olomouce na dobu neurčitou za cenu 14 200,- Kč
vč. DPH dle důvodové zprávy bod 2.1.
5.
schvaluje
záměr převodu části stavby místní komunikace pro cyklisty umístěné na pozemcích parc. č.
308/7, parc. č. 310/4, parc. č. 304, parc. č. 302, parc. č. 313, parc. č. 312/17, parc. č. 151,
vše ostatní plocha, a pozemku parc. č. 361 vodní plocha, vše v k.ú. Hlušovice, obec
Hlušovice dle důvodové zprávy bod 3.1.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4
Rozpočtové změny roku 2020
Konzultanti: Hélová – odbor ekonomický
Bačák – uvedl bod a pouze podal informaci o výši rezervy.
Dále byla řešena individuální dotace z oblasti kultury, která bude po schválení zapracována
do materiálu Rozpočtové změny.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2020
dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4
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Bod programu: 5.
Analýza provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města
Olomouce
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Pauch – odbor strategie a řízení, Kožušníček – VHS Olomouc,
a. s.
Feranec – okomentoval předložený materiál. Zdůraznil nutnost zpracovat harmonogram
včetně finanční náročnosti. Celý záměr musí odsouhlasit také zastupitelstvo.
Odbor strategie a řízení společně s majetkoprávním odborem bude pracovat na projektu
pasportizace majetku města. Pasportizace bude třeba pro budoucí provoz. Součástí by měl
být také pasport cizího majetku (technické zhodnocení apod.). Tým by měl být také doplněn
zástupci odboru informatiky a Smart City.
Bogoč konstatoval, že v průběhu listopadu bude známo složení projektového týmu, který
bude pasportizaci zajišťovat. V momentě kdy bude dopracována kompletní Analýza
provozování VHI v majetku SMOl, bude předložena pracovní skupině k projednání.
V pracovní skupině bude projednána také forma předložení záměru zastupitelstvu (např.
forma memoranda).
Po ukončení rozpravy bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
další postup dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 6.
Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Luczka – odbor strategie a řízení
Major – vyjádřil stanovisko za klub zastupitelů ODS.
Holpuch – konstatoval, že z materiálu není zjevné, jaký stav byl ve výchozím roce, který rok
je oním výchozím rokem a jaký stav je nyní. Dále uvedl, že přijetí paktu bude vyžadovat
lidské a finanční zdroje.
V průběhu diskuse bylo řečeno, že lidské zdroje zabývající se touto problematikou
problémem nejsou. Finanční zdroje jsou částečně kryty získáním prostředků z norských
fondů. Dále probíhala debata o možnostech snížení emisí CO2.
V závěru diskuse Bogoč sdělil, že prozatím není k dispozici ucelený soubor dat. Ovšem
předpokladem je, že se k datům dostaneme. Na RMO bude vyhlášena veřejná zakázka, kdy
následně za pomoci zpracovatele budou datové osy dopočítány.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit návrh na přistoupení k Paktu starostů a
primátorů v oblasti klimatu a energetiky na zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne
16. 11. 2020
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 proti, 2 se zdrželi
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 7.
Drobná cyklistická opatření
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Losert – odbor strategie a řízení
Luňáček stručně okomentoval předložený materiál. Ten obsahuje jednak opatření, která jsou
navržena tak, aby byla dokončena v jarních měsících roku 2021 a dále pak opatření
(projekty) složitější, kde je třeba řešit např. projektové dokumentace apod.
Byl vznesen dotaz na výčet, co se týká délky cyklotras.
Losert reagoval v tom smyslu, že není problém toto vysčítat. A dále pak odpovídal na další
dotazy členů rady, které se týkaly zejména příprav dalších úseků cyklostezek.
Po ukončení rozpravy bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
drobná opatření v oblasti cyklodopravy dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje postupovat dle závěrů důvodové zprávy
T:
O:

březen 2021
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

4.
ukládá
odboru strategie a řízení postupovat dle závěrů důvodové zprávy
T:
O:

březen 2021
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 8
Plavecký stadion Olomouc – harmonogram kroků převzetí k provozování
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic, Fojtek – OCRKS, Bogoč – OSTR, Přikryl – ředitel
Aquapark Olomouc, a. s., Konečný – advokát
K předloženému materiálu nebyly žádné dotazy. Pouze Přikryl informoval o záměru uzavřít
plavecký stadion k datu 18. 12. 2020.
Poté bylo o bodu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
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1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
Mgr. Markétě Záleské, náměstkyni primátora, informovat Radu města Olomouce o postupu
prací souvisejících s provozováním Plaveckého bazénu Olomouc společností AQUAPARK
OLOMOUC, a s., od 1. 1. 2021 dle termínů uvedených v bodu 1. důvodové zprávy
T:
O:

23. 11. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

3.
schvaluje
ustanovení a složení projektového týmu za statutární město Olomouc dle bodu 3. důvodové
zprávy
4.
schvaluje
ceník služeb PSO platný od 1. 1. 2021 dle bodu 4. důvodové zprávy a její přílohy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8

Bod programu: 9.
Dopravní podnik města Olomouce, a. s. – souhlas se zahájením zadávacího řízení –
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR, Zborník – odbor investic, Zatloukal – DPMO, a. s.
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
rozhodla
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu se zahájením zadávacího řízení
„Nákup plně nízkopodlažních autobusů pro DPMO, a.s. pro roky 2021 -2022.“ č.
DPMO/2020/72/23, dle důvodové zprávy.
3.
ukládá
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové
zprávy.
T:
O:

26. 10. 2020
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9
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Bod programu: 10.
Hřbitovy města Olomouce – souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení)
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR, Horáček – Hřbitovy města Olomouce
K materiálu nebyla vedena žádná rozprava. Byl jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím darů (hrobová zařízení) dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

26. 10. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

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

Bod programu: 11.
Moravská filharmonie Olomouc – souhlas s přijetím darů
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím darů pro příspěvkovou organizaci Moravská filharmonie Olomouc
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11

Bod programu: 12.
Prominutí nájemného u komerčních prostor v příspěvkové organizaci Moravské
divadlo Olomouc v souvislosti s výskytem COVID-19
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR, Gerneš – Moravské divadlo Olomouc
Gerneš konstatoval, že je navrženo prominutí nájemného ve výši 90%. Radou akceptováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s prominutím nájemného dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc
T:
O:

26. 10. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12
Za přítomnosti Gerneše byla řešena problematika konání Divadelní Flory 2020. Prozatím se
o týden odkládá předprodej vstupenek. Konání akce bude operativně řešeno s ohledem na
vyhlášená vládní opatření.
Svozil se dotazoval, jakým způsobem mají být řešeny žádosti provozoven, které žádají o
prominutí nájmu v důsledku vládních nařízení souvisejících s výskytem COVID-19.
Bylo doporučeno tyto žádosti předkládat na krizovém štábu a následně je předat na
majetkoprávní odbor včetně všech stanovisek.

Bod programu: 13.
TT 8. května – dodatek č. 3 Rámcové smlouvy
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic
Šnevajs se dotazoval, zda změna umístění přechodu pro chodce bude mít vliv na časový
harmonogram stavby.
Drešr reagoval v tom smyslu, že tato záležitost je v řešení. Dále konstatoval, že stavební
práce také komplikuje současný ráz počasí.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
znění dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě o financování projektu „Tramvajová trať 8. května“
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13

Bod programu: 14.
Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14

Bod programu: 15.
Čechovy sady – rekonstrukce sociálního zařízení
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic
Drešr – uvedl, že na základě požadavku z porady primátora byly řešeny možnosti
rekonstrukce WC v Čechových sadech. Jednou z variant je umístění Smart toalet na místo
stávajícího WC. Toto řešení bylo prodiskutováno s útvarem hlavního architekta, odborem
památkové péče a VFO, a. s. – všichni s umístěním souhlasí.
Nastínil další postup, kdy je třeba zajistit demolici stávajícího WC a po projednání v komisi
pro architekturu připravovat zadávací řízení na dodavatele Smart toalet. Předpoklad
realizace je červenec/srpen 2021.
Z řad radních vzešla prosba konzultovat Smart toalety také s oddělením Smart City. A dále
směřovat celou akci tak, aby byla realizace dokončena nejpozději v měsíci červnu 2021.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle bodu 3. důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15

Bod programu: 16.
Veřejná zakázka č. 20150 – MŠ Dělnická – rekonstrukce (stavba) – zahájení, komise
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
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c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 16.1.
Veřejná zakázka č. 20128 – Služby mobilního operátora 2021 – 2023 – zahájení, komise
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic
Tajemník stručně okomentoval předložený materiál a popsal postup při výběru mobilního
operátora.
K materiálu neproběhla žádná rozprava; byl schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Bc. Jana Večeře
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i,
d) k podpisu smluv o centralizovaném zadávání se zadavateli uvedenými v důvodové
zprávě.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17

Bod programu: 16.2.
Veřejná zakázka – 20162 – zřízení provozu „noční celočervená“ SSZ v Olomouci,
v křižovatce ulic Lipenská a Pavelkova – přímé zadání (staženo)
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje, Vačkářová – odbor investic
Černý popsal předložený materiál. Zdůraznil, že hlavní motivací je uklidnění dopravy, řešení
rychlosti a také hluku. Současně bude vyřešena také problematika přechodu pro chodce,
který je nenormový. Poté popsal, jakým způsobem bude „noční celočervená“ fungovat.
Zdůvodnil výběr uchazeče, kdy se jedná o firmu, která nám spravuje světelnou signalizaci na
většině křižovatek.
Vzhledem k tomu, že v materiálu chybělo stanovisko k možnosti získání dotací na tuto akci,
byl materiál stažen a bude opětovně předložen po doložení stanoviska odboru dotačních
projektů.
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Bod programu: 16. 3.
Veřejná zakázka č. 20163 – Nákup ochranných pomůcek pro školy zřizované SMOl –
zahájení, komise
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic, Langr – odbor ochrany
Major krátce okomentoval materiál. Informoval, že zakázka je formou uzavřené výzvy, kdy
byli osloveni výhradně čeští výrobci.
K materiálu neproběhla žádná rozprava; byl schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 17.
Změny jízdních řádů MHD od 13. 12. 2020
Konzultanti: Černý, Dokoupilová – odbor dopravy a územního rozvoje
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny jízdních řádů od 13. 12. 2020 dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit dodatek ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
T:
O:

21. 12. 2020
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19
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Bod programu: 18.
Povolení výjimky – pěší zóna
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Žadateli nebylo odsouhlaseno povolení výjimky. V těchto intencích byl materiál schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20

Bod programu: 19.
Odstraňování autovraků z komunikací
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor doprav a územního rozvoje
Černý provedl materiálem, nastínil varianty odtahů vozidel, která mají prošlou technickou
kontrolu, jejich odstavení na vhodném místě a následné řešení v případě, že se vlastník o
vozidlo nepřihlásí ve stanovených lhůtách.
Radní se shodli na variantě A), kdy odtah a skladování vozidel bude zajišťovat firma
SPEMAX. Tato skutečnost byla doplněna do usnesení a poté bylo hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření rámcové smlouvy na odtahy vozidel se společností SPEMAX
3.
schvaluje
postup odtahů vozidel dle předložené varianty A
4.
schvaluje
uzavření smlouvy na uskladnění vozidel se společností SPEMAX
5.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje předložit RMO návrh přímého zadání smlouvy o
skladování vozidel
T:
O:

9. 11. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21
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Bod programu: 20.
Petice za zachování útulku LOZ Olomouc, jako smluvního partnera města
Konzultanti: Pekárek – odbor životního prostředí
Materiál byl projednán bez rozpravy, pouze bylo doporučeno upravit přílohu č. 2, která
obsahuje odpověď petentům, konkrétně její závěr.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odpovědět petentům dle důvodové zprávy a upravené přílohy
T:
O:

26. 10. 2020
vedoucí odboru životního prostředí

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22

Bod programu: 21.
Umístění magistrátu v lokalitě Tomkova
Konzultant: Bogoč - OSTR
Primátor podrobně okomentoval předložený materiál. Mimo jiné zmínil i variantu umístění
pracovišť magistrátu v objektu Hanáckých kasáren, která je podporována opozicí, která se
ovšem dle jeho názoru nejeví jako reálná, jelikož se nejedná o objekt ve vlastnictví města
Olomouce. Uvedl nutnost v první řadě oslovit příslušné ministerstvo, aby sdělilo, za jakých
podmínek by tento objekt bylo možné na město Olomouc převést. Upozornil, že další
negativum této varianty vidí v nákladech na rekonstrukci objektu kasáren do podoby, která
by odpovídala potřebám magistrátu.
Tajemník informoval o jednání na Ministerstvu vnitra ČR ve věci přestěhování pracoviště
odboru agendy řidičů a motorových vozidel z objektu na ul. Vejdovského a upozornil, že
příslib transferu ze státního rozpočtu ve výši 60 mil. Kč na výstavbu nového objektu je pro
město zásadní a bez tohoto příspěvku by se město dostalo zpět na startovní čáru v hledání
náhradních prostor pro uvedený odbor. Zdůraznil nutnost uzavření smlouvy o výpůjčce,
kterou legitimizujeme právní vztah k využívání objektu na Vejdovského ulici.
Dále byl nastíněn další postup: Informace o jednotlivých krocích magistrátu vedoucích
k umístění pracoviště odboru AŘaMV uvedené v předložené důvodové zprávě, včetně
schválené smlouvy o výpůjčce prostor budou s dalšími doplňujícími podklady zaslány na
Ministerstvo vnitra nejpozději do 15. 10. 2020, aby mohlo návrh na poskytnutí uvedené
dotace zahrnout do návrhu rozpočtu, který projedná vláda. Poté bude možné smlouvu o
výpůjčce podepsat.
Primátor telefonicky formou hlasitého odposlechu kontaktoval ředitele Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje plk. Tomáše Landsfelda, který úvodem vyjádřil nutnost řešit
bezodkladně problematiku užívání objektu na ul. Vejdovského, jelikož v současnosti je
magistrátem užíván bez právního vztahu a mohly by vzniknout problémy např. v případě
požáru apod. Zdůraznil také nutnost naplnění plánu využití objektu ze strany policie do
budoucna, který vedení krajského ředitelství přijalo.
Do diskuse se přihlásil Bc. Večeř, tajemník MMOl, který konstatoval, že město je připraveno
odeslat v termínu své stanovisko na Ministerstvo vnitra a připomenul příslib ministerstva,
který zazněl na společném jednání, kterého se zúčastnil i pan ředitel, vyčlenit ze státního
rozpočtu dotaci ve výši 60 mil. Kč. Požádal pana ředitele, aby se vyjádřil k možnosti, že by
město požadovaný příspěvek od státu nedostalo, což by znamenalo, že město nemá jak
situaci řešit.
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Plk. Landsfeld potvrdil příslib dotace ze strany ministerstva vnitra, který na tomto jednání
padl a vyjádřil podporu SMOl ze strany Policie ČR. Uvedl, že pokud by nastala situace a
zmíněné dohody by neplatily, je ochoten jednat se zástupci vedení města o dalším
prodloužení smlouvy o výpůjčce a hledání řešení.
Primátor panu řediteli poděkoval za jeho vyjádření. Poté rada hlasovala o předloženém
návrhu usnesení.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
garanta projektu a vedoucího projektového týmu dle bodu č. 1 důvodové zprávy
3.
revokuje
část 39 bodu 3 usnesení RMO ze dne 13. 7. 2020, předložené jako bod programu 3, bod
důvodové zprávy 3.6., ve věci schválení výpůjčky prostor o celkové výměře 643,9 m2 v 1.
NP, 2. NP a 3. NP budovy č. p. 189, adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na
pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č. st. 2150/4 a parc. č. st. 2150/3, vše zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle smlouvy o
výpůjčce nebytových prostor
4.
schvaluje
výpůjčku prostor o celkové výměře 643,9 m2 v 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy č. p. 189,
adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č.
st. 2150/4 a parc. č. st. 2150/3, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, která
tvoří přílohu této důvodové zprávy
5.
pověřuje
Mgr. M. Žbánka, MPA, primátora statutárního města Olomouce k vydání prohlášení vůči
Ministerstvu vnitra ČR s podmínkou, že statutární město Olomouc obdrží ze státního
rozpočtu transfer ve výši 60 mil. Kč, který bude poskytnut na výstavbu nové administrativní
budovy Magistrátu města Olomouce dle bodu 3 důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23

Bod programu: 22.
Dohoda o narovnání – škoda na garáži v ul. Polívkova
Konzultanti: Štěpánková - OMZOH, Štěpánek - právní odbor, Slouková - majetkoprávní odb.
Primátor požádal o vysvětlení problematiky konzultanty.
Štěpánek popsal průběh kauzy a zároveň seznámil radu se stanoviskem pojišťovny, která
spis odložila bez dalších opatření s tím, že se nejedná o nahodilou událost, protože město
neučinilo ihned nápravná opatření. Z důvodu, že další řešení popsané v důvodové zprávě
by vyžadovalo dodatečné náklady, je navrhováno uzavření dohody o narovnání vzájemných
práv a povinností.
V rozpravě radní upozornili na možnost precedentu z hlediska přístupu města.
Bylo konstatováno, že se jedná o dohodu, nikoliv o uznání odpovědnosti za škodu ze strany
města. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
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Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka podpisem Dohody o narovnání
3.
schvaluje
zařazení částky 35.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků a zároveň vykrytí z rezervy
rozpočtu města RMO/ZMO do konce měsíce října 2020
T:
O:

9. 11. 2020
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24

Bod programu: 23.
Změna ve složení Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
nového zástupce SMOl do Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace
dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25

Bod programu: 24.
Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ – Rámcová smlouva o financování
projektu
K materiálu nebyla vedena žádná rozprava; byl jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu Doprava 2014-2020 na projekt "Žižkovo náměstí,
Husova - koordinovaný tah SSZ" podle podmínek Rámcové smlouvy o financování projektu,
evidenční číslo 571 771 0004
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26
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Bod programu: 25.
Místní akční plán vzdělávání
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s podpisem Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
2.
souhlasí
se zařazením investičních priorit do Strategického rámce MAP dle předložené důvodové
zprávy
3.
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro projekt Místní akční plán vzdělávání III pro ORP Olomouc dle
důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27
Bod programu: 26.
Fond pomoci olomouckým dětem
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí podpory z Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
O:

9. 11. 2020
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28

Bod programu: 27.
Individuální dotace a výpůjčky v sociální oblasti
K materiálu neproběhla žádná rozprava; byl jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 1
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy ve znění dle vzorových smluv
4.
nevyhovuje
žádostem do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z
rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

6.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací a z toho vyplývající rozpočtové změny a schválit uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ve znění dle vzorových smluv u žádostí nad 50
tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
7.
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29

Bod programu: 28.
Petice – ubytovna v Riegrově ulici
Kolářová – okomentovala předložený materiál.
K materiálu nebyly žádné dotazy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
text odpovědi petentům
3.
ukládá
odpovědět petentům
T:
O:

26. 10. 2020
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30
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Bod programu: 29.
Bytové záležitosti BPS
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXX a paní XXXXX, s paníXXXXX, s paní XXXXX,
dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení pana XXXXX a
panem XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
4.
neschvaluje
žádost o výměnu bytu v BPS pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení paní XXXXX a
paní XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
5.
neschvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení paní XXXXX, dle
předložené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31

Bod programu: 30.
Změny v komisích
Došlo k úpravě důvodové zprávy, kdy byla schválena pouze část, týkající se ukončení
členství v KMČ Neředín. V těchto intencích bylo upraveno také usnesení.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
ukončení členství paní H. Svačinkové v KMČ Neředín
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32

Bod programu: 31.
Individuální dotace v oblasti sportu
Záleská okomentovala materiál.
K materiálu neproběhla žádná diskuse.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
individuální investiční dotace a rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí investiční dotace dle důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 a uzavření navržených
veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 4 se zdrželi, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33

Bod programu: 32.
Individuální dotace v oblasti kultury (na stůl)
Primátor okomentoval materiál. Materiál byl jednohlasně schválen bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2020 a uzavření navržené veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34

Bod programu: 33.
Zahraniční služební cesta
Primátor uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35

Bod programu: 34.
Různé
- na stůl byl rozdán materiál k problematice Plánu financování obnovy vodovodů a
kanalizací v majetku SMOl na období 2020 - 2029 za účasti konzultantů (Bogoč,
Hrbáčková, Pauch, Luňáček). Konzultanti vysvětlili způsob sestavování plánu obnovy
a souvislost se zákonnou normou a reagovali na s tím související otázky. Po rozpravě
bylo uloženo dopracovat důvodovou zprávu o další informace, zejména o informace,
jak řeší problematiku jiná města. V té souvislosti bylo navrženo oslovit i Svaz měst a
obcí. Materiál bude předložen po projednání v RMO na zasedání ZMO.

Setkání členů Rady města Olomouce s předsedkyní KMČ č. 12 Neředín s paní
Kateřinou Vařekovou
Konzultanti: Horňáková – KMČ a DP; Drešr - odbor investic, Luňáček - OSTR
Primátor přivítal předsedkyni KMČ č. 12 Neředín paní Vařekovou a požádal konzultanty, aby
se vyjádřili k tématům, které komise předložila k projednání:
1. realizace akce „Tř. Míru - Neředínská, úprava křižovatky“ - časté dopravní nehody
2. rekonstrukce Tererova náměstí
3. průmyslová zóna Kasárna Neředín, záměr využití, Letiště, cyklostezka Topolany
ad 1) Drešr uvedl, že většinu informací již popsal v podkladovém materiálu. Konstatoval, že
akce je navrhována k zařazení do rozpočtu na rok 2021, ale je otázkou, zda budou potřebné
finance na její realizaci nakonec do rozpočtu schváleny.
Vařeková požadovala alespoň úpravu zastávky, která příliš zasahuje do křižovatky, posun
označníku. Upozornila na nebezpečnost křižovatky, došlo zde k mnoha vážným nehodám.
Luňáček uvedl, že posunutí označníku je plánováno, do budoucna se počítá s tím, že
křižovatka bude doplněna světelnou signalizací.
ad 2) Vařeková popsala špatný stav náměstí a uvedla, že od roku 2000 KMČ žádá o jeho
předláždění a úpravy, spočívající např. v obnově zeleně.
Primátor navrhoval hledat řešení ve spolupráci s Útvarem hlavního architekta, případně
zpracovat studii a na jejím základě postupně náměstí předláždit a provést jeho rekonstrukci.
Luňáček informoval, že studie byla zpracována v roce 2018. Mohla by být projednána
s veřejností a na základě toho aktualizována.
Drešr navrhoval vybrat ze studie jen to nezbytné a to naprojektovat, abychom se vyhnuli
megalomanským projektům, které nakonec nebudou kvůli finanční náročnosti realizovány.
ad 3) K problematice průmyslové zóny Drešr informoval, že na zamýšlenou zónu nakonec
nebyla městu přidělena dotace. Novým záměrem je nyní umístění depa DPMO, příprava
záměru je ovšem otázkou několika dalších let.
K problematice cyklostezky do Topolan Drešr informoval, že akce byla rozdělena na dvě
části, kdy první část je již téměř majetkoprávně vyřešena, druhá část bude majetkoprávně
komplikovanější.
Vařeková požadovala, aby cyklostezka byla kombinovaná, tj. sloužila pro cyklisty i chodce.
Luňáček konstatoval, že tak je to plánováno.
K problematice letiště Vařeková požadovala, aby zde město neumožnilo developerům
zástavbu území. Primátor sdělil, že vedení města počítá se zachováním tohoto území pro
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účely letectví i pro případ mimořádných událostí, a to v souladu s evakuačním plánem
města.
Primátor poděkoval předsedkyni KMČ č. 12 za účast na jednání RMO

Jednání Rady města Olomouce bylo ukončeno v 15:45 hodin.
Zápis byl vyhotoven 16. 10. 2020

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

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