
 

USNESENÍ 
 

z 61. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26. 10. 2020 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním 
plněním) a ZMO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 26. 10. 2020 dle části A) důvodové 
zprávy 

- informace o plnění usnesení RMO s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové 
zprávy 

- informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 

 

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

 

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

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

 

4. vypouští ze sledování 
část 3, bodu 14 usnesení RMO ze dne 21.11.2017 týkající se Přípravy projektů v rámci 
Operačního programu Doprava 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
předběžný záměr směnit pozemek parc. č. 537 lesní pozemek o výměře 5 043 m2 v k. ú. 
Hlubočky, obec Hlubočky ve vlastnictví města Velká Bystřice za část pozemku parc. č. 691/3 
lesní pozemek o výměře 5 043 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce. Parcelní číslo popř. výměra předmětné části pozemku bude upřesněna              
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po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1654/1 ostatní plocha o výměře 6 379 m2,  
pozemky parc. č. 1654/2 ostatní plocha,  parc. č. 1654/3 ostatní plocha, parc. č. 1655/61 
lesní pozemek, parc. č. 1676/23 trvalý travní porost, parc. č. 1679/13 ostatní plocha, parc. č. 
1679/17 ostatní plocha, parc. č. 1679/22 ostatní plocha, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou, část pozemku parc. č. 590/16 lesní pozemek o výměře 1 371 m2 v k. ú. 
Střeň, obec Střeň, části pozemků parc. č. 1219/2 lesní pozemek o výměře 3 569 m2, parc. č. 
1221/4 lesní pozemek o výměře 32 279 m2, parc. č. 1222 lesní pozemek o výměře 37 965 
m2,  pozemky parc. č. 1687 lesní pozemek a parc. č. 1706 lesní pozemek, vše v k. ú. 
Hynkov, obec Příkazy a pozemek parc. č. 477/9 vodní plocha v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc. Výměry předmětných částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 63/6 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 25/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova bez čp/če, ubyt. zař, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, pozemky parc. č. 453/18 
ostatní plocha a parc. č. 458/15 ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

5. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 90/32 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 5 m2                 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

6. schvaluje 
nájem prostor o celkové výměře 561 m2 v 1. NP a 2. NP stavby bývalého krytu civilní 
obrany, nacházející se na částech 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. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

7. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o udělení souhlasu s umístěním zahradního účelového objektu na části 
pozemku parc. č. 351 orná půda o výměře 535 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

8. ukládá 
odboru majetkoprávnímu MMOl vyzvat pana XXXXX k odstranění zahradního účelového 
objektu z části pozemku parc. č. 351 orná půda o výměře 535 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

T: leden 2021 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

9. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/77//2011/Hr ze dne 25. 6. 2012 
uzavřenou se společností AUTA Z EU s.r.o.  dohodou dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
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10. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 185/1 trvalý travní porost o výměře 900 m2, pozemku parc. č. 
185/3 ostatní plocha o výměře 65 m2, části pozemku parc. č. 813/3 ostatní plocha o výměře 
243 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1601/2 trvalý travní 
porost o výměře 26 m2, k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti AUTA Z EU 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

11. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. OPD-S/120/2011/Ml ze dne 28. 12. 1994, ve znění 
dodatků č. 1 a 2, uzavřené s nájemci Bytovým družstvem vlastníků Tabulový vrch, paní 
XXXXX, panem XXXXX a paní XXXXX, dohodou dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

12. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 460/10 ostatní plocha o výměře 761 m2, části pozemku parc. 
č. 460/9 ostatní plocha o výměře 334 m2 a části pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o 
výměře 140 m2, vše v  k. ú. Povel, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu K 
Sídlišti 250/12, Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

13. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 592 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc Společenství VJD Dělnická 553/17 a 554/19, Olomouc-Neředín dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5. 

 

14. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/51//2010/Hr ze dne 3. 11. 2010 
uzavřené s paní XXXXX, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 438 zahrada, částí 
pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o celkové výměře 69 m2 a části pozemku parc. č. 436/1 
ostat. pl. o výměře 195 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dohodou dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

15. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 438 zahrada o výměře 448 m2, části pozemků parc. č. 1929/1 
zahrada o celkové výměře 69 m2, parc. č. 436/1 ostat. pl. o výměře 195 m2,  parc. č. 395 
zahrada o výměře 46 m2 a parc. č. 396 ostatní plocha o výměře 18 m2, vše v k. ú. Holice                 
u Olomouce, obec Olomouc paní Zdence Obermannové dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

16. schvaluje 
pacht 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 manželům XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

17. schvaluje 
skončení pachtu dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/000071/2015/Plh uzavřené dne 
26. 1. 2015 s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

18. schvaluje 
pacht 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 manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
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19. schvaluje 
nájem části 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 společnosti Autocentrum Přerov CZ s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

20. schvaluje 
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. st. 898 zastavěná plocha                
a nádvoří o výměře 230 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za období od 23. 
2. 2005 do 30. 9. 2007 ve výši 35 918,- Kč ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

21. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. st. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 600, tech. vyb ve 
vlastnictví kupujícího, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu,                   
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 459 060,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 3.1. 

 

22. schvaluje 
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. st. 881 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 236 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za období od 23. 2. 
2005 do 30. 9. 2007 ve výši 36 855,- Kč ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

23. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. st. 881 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 533, tech. vyb ve 
vlastnictví kupujícího, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu,               
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 470 940,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 3.1. 

 

24. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování části pozemku parc. č. 55/1 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 55/3 
ostatní plocha) o výměře 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana 
XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

25. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 586/3 ostatní plocha o výměře 35 
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 79/16 zahrada a parc. č. 79/17 ostatní 
plocha, oba v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

27. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 176/1 orná půda v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
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28. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 326/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 326/88 ostatní plocha)              
o výměře 39 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na kterém se nachází dlážděná plocha 
ohrazená ze tří stran oplocením, která není ve vlastnictví prodávajícího, za kupní cenu 
celkem ve výši 63 900,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 

- podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 383 ulice Nová hejčínská 1                    
v Olomouci za kupní cenu ve výši 15 975,- Kč, 

- podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 386 ulice Nová hejčínská 2,   
4 v Olomouci za kupní cenu ve výši 15 975,- Kč, 

- podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 384 ulice Nová hejčínská 3                  
v Olomouci  za kupní cenu ve výši 15 975,- Kč, 

- podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 385 ulice Nová hejčínská 5  
v Olomouci za kupní cenu ve výši 15 975,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

29. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí pozemků parc. č. 121/3 (dle GP parc. č. 121/57) o výměře 130 m2, parc. č. 
608/7 (dle GP parc. č. 608/38) o výměře 1 m2 a parc. č. 608/8 (dle GP parc. č. 608/37)                   
o výměře 59 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, družstvu Stavební 
bytové družstvo Olomouc za kupní cenu ve výši 304.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
3.7. 

 

30. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 696/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova č. 
ev. 8, rod. rekr., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. 696/2 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 90 150,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 3.8. 

 

31. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJ-
IM/INO/001908/2018/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností Envelopa Office 
Center s.r.o. dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

32. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
IM/BKS/003070/2017/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností Nová Lazecká 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

33. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
IM/BKS/002227/2015/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností REKOS stavební 
společnost, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

34. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby komunikace, parkovacích stání, 
dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníku včetně 2 sjezdů a místa pro přecházení a 
vodovodu na pozemcích parc. č. 439/1 a parc. č. 406/28, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, parc. č. 456/46, parc. č. 456/47, parc. č. 456/11, parc. č. 456/25, vše ostatní 
plocha a parc. č. st. 792 a parc. č. st. 1990, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, se společností  RP NEMOVIT s.r.o., jako budoucím dárcem, dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
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35. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
vodovodu DN 150 se společností RP NEMOVIT s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

36. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 5.1. 

 

37. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2020, bod programu č. 2, bod. č. 6. 8. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 1192/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

38. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 3. 2019, bod programu č. 2, bod. č. 6. 12. důvodové zprávy                      
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování zařízení pro zajištění 
přenosu systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky - zemní optický kabel instalovaný v ochranné HDPE trubce v příloži kabelového 
vedení distribuční sítě na pozemku parc. č. 1192/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

39. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a 
uložení a provozování zařízení pro zajištění přenosu systémů měřící, ochranné, řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky - zemní optický kabel instalovaný v 
ochranné HDPE trubce v příloži kabelového vedení distribuční sítě na pozemku parc. č. 
1192/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

40. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 10. 2019, bod programu č. 2., bod č. 5.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1729/7 a parc. č. 1856/3, vše zahrada a parc. č. 1958 ostatní plocha, vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

41. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1729/7 a parc. č. 1856/3, vše zahrada a parc. č. 1958 ostatní plocha, vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

42. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 4. 2019, bod programu č. 3., bod č. 6.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 693 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

43. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 693 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

44. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1922/14 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc                        
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

45. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1922/14 ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

46. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 116/21 a parc. č. 116/22, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

47. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 116/21 a parc. č. 116/22, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

48. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 2. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.14. důvodové zprávy ve věci  
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 93/27, parc. č. 93/114, parc. č. 94/5 a parc. č. 123/1, vše ostatní plocha                
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 

 

49. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 90/33, parc. č. 93/114, parc. č. 93/173, parc. č. 94/91, parc. č. 94/130 a parc. č. 123/1, vše 
ostatní plocha a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 
139/1 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

50. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 2. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.14. důvodové zprávy ve věci  
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 93/27, parc. č. 93/114, parc. č. 94/5 a parc. č. 123/1, vše ostatní plocha     
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.7. 

 

51. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 93/114, parc. č. 93/173, parc. č. 94/91, parc. č. 94/130 a parc. č. 123/1, vše ostatní plocha 
a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.7. 
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52. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 1863/167 a parc. č. 1863/216, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc                 
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

53. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1863/167 a parc. č. 1863/216, vše orná půda 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

54. nevyhovuje žádosti 
společnosti GasNet, s.r.o. o schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1863/167 a parc. č. 1863/216, vše orná půda 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za jednorázovou úplatu ve výši 186,- Kč vč. DPH 
dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Majetkoprávní záležitosti – Problematika pozemků při ulici 
Mošnerova  

 
 

 - předmětný bod se řídí ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2.1. 
 

 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit směnu 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, s cenovým doplatkem ve výši 31 320 
Kč, který bude hradit statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
záměr darování části pozemku parc.č. 46/28 ostatní plocha o výměře 11 m2 (dle GP parc.č. 
46/120) v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce 
do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod 1.2. 
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4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit budoucí koupi části pozemku parc. č. 1517/88 trvalý travní porost v k.ú. Horka nad 
Moravou o výměře cca 530 m2 dle situačního nákresu, ve vlastnictví Zemědělského družstva 
Unčovice do vlastnictví statutárního města Olomouce, kupní smlouva bude uzavřena                      
po dokončení stavby cyklostezky (I. etapy) dle geometrického plánu, za cenu obvyklou dle 
znaleckého posudku ve výši 160 Kč/m2 + DPH dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit budoucí koupi části pozemku parc. č. 673/71 orná půda v k.ú. Chomtoutov o výměře 
cca 175 m2 dle situačního nákresu, ve vlastnictví Zemědělského družstva Unčovice                          
do vlastnictví statutárního města Olomouce, kupní smlouva bude uzavřena po dokončení 
stavby cyklostezky (II. etapy) dle geometrického plánu, za cenu obvyklou dle znaleckého 
posudku ve výši 180 Kč/m2 + DPH dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města 
revokovat usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2020, bod programu č. 4, bod důvodové zprávy č. 1.2, 
ve věci schválení uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků 
parc. č. 1026/18 ostatní plocha o výměře cca 307 m2 a parc. č.  394/14 ostatní plocha o 
výměře cca 86 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, dle situačního nákresu, z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.4 

 

7. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc.                        
č. 1026/18 ostatní plocha o výměře cca 307 m2 a parc. č.  394/19 ostatní plocha o výměře 
cca 86 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, dle situačního nákresu, z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
1.4. 

 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na části pozemku parc.                           
č. 294/2, ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, v rozsahu dle geometrického plánu, spočívající v povinnosti strpět uložení 
kabelového vedení veřejného osvětlení a umístění sloupů veřejného osvětlení a dále ve 
strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a 
sloupů veřejného osvětlení a strpět vstup oprávněného za tímto účelem na služebný 
pozemek ve prospěch statutárního města Olomouc, na dobu neurčitou a za jednorázovou 
cenu 55.210,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod 2.1. 

 

9. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 5. 2020, bod programu č. 5, bod důvodové zprávy č. 2.3, ve věci 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích 
parc. č. 655/11 ostatní plocha o výměře záboru 9 m2 a parc. č. 1115/1 vodní plocha                         
o výměře záboru 44 m2, oba v k.ú. Černovír, 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 
29,80 Kč/m2/rok. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti povinného (Povodí Moravy, 
s.p.) strpět na předmětné části pozemků stavbu (zřízení, umístění a provozování) a                           
v povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd techniky na předmětné pozemky za 
účelem provádění údržby, kontroly, oprav či odstraňování stavby na dobu neurčitou za 
jednorázovou náhradu zjištěnou dle cenových předpisů a to výnosovou metodou, jako 
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pětinásobek ročního užitku. Minimálně však 5.000,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.2. 

 

10. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích 
parc. č. 655/11 ostatní plocha o výměře záboru 9 m2 a parc. č. 1115/1 vodní plocha                          
o výměře záboru 44 m2, oba v k.ú. Černovír, 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. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti povinného (Povodí Moravy, 
s.p.) strpět na předmětné části pozemků stavbu (zřízení, umístění a provozování) a                            
v povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd techniky na předmětné pozemky       
za účelem provádění údržby, kontroly, oprav či odstraňování stavby na dobu neurčitou                   
za jednorázovou náhradu zjištěnou dle cenových předpisů a to výnosovou metodou, jako 
pětinásobek ročního užitku. Minimálně však 5.000,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.2. 

 

11. schvaluje 
uzavření podnájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 740/2 orná půda o výměře záboru                  
v rozsahu cca 20 m2 dle situačního zákresu v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, ve vlastnictví 
Státního pozemkového úřadu, a v nájmu XXXXX. Podnájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby a končí dnem 
dokončení stavby, výše podnájemného činí 1000 Kč dle důvodové zprávy bod 2.3. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

5 Veřejná zakázka č. 20145 - Žižkovo náměstí, Husova - 
koordinovaný tah SSZ - zahájení, komise 

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, 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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6 Veřejná zakázka č. 20171 – Nákup ochranných pomůcek pro 
školy zřizované SMOl II. - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ruší 
veřejnou zakázku malého rozsahu č. 20163 - Nákup ochranných pomůcek pro školy 
zřizované SMOl, 

 

3. schvaluje 
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli, 

 

4. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA 

k podpisu smlouvy (objednávky), případně dodatků ke smlouvě (objednávce) s vybraným 
dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.1. 
 

 

7 Rozpočtové změny roku 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 - část A a B 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy - část A 

 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2020 dle důvodové zprávy - část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2020 dle 
důvodové zprávy - část B 

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

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

 
 
 
 
 



 12 

8 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na r. 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat dle přílohy č. 1 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

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

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

9 OZV o místním poplatku ze psů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu novely obecně závazné vyhlášky 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat dle přílohy č. 1 novelu OZV o místním poplatku ze psů 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit výše citovanou novelu vyhlášky                   
na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

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

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

10 OZV o místním poplatku z pobytu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat dle přílohy č. 1 OZV o místním poplatku z pobytu 
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3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

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

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

11 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu novely obecně závazné vyhlášky 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat dle přílohy č. 1 novelu OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit výše citovanou novelu vyhlášky                     
na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

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

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

12 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

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

a) Holická 51, Olomouc, č.b. 10, ve 2. NP, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy 
bod 1a) 

b) tř. Kosmonautů 18, Olomouc, č.b. 11, ve 2. NP, o velikosti 3+1 se XXXXX dle důvodové 
zprávy bod 1b) 

c) U letiště 10, Olomouc, č.b. 12, v 5. NP, o velikosti 4+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
3) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 
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XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

  

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

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 
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XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

  

d) do 14.1.2021, do 31.1.2021 s nájemci: 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021 

  

e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc - BPS 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc – BPS 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – BPS 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 
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XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – na 3 měsíce 

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

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

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Školní 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Mariánská 7, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 11, 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, Peškova 2, Olomouc – na 3 měsíce zpětně od 1.10.2020 a revokuje rozhodnutí 
RMO ze dne 29.9.2020 ve věci neprodloužení nájemní smlouvy. 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc - na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d, e) a bod 6) 

  

3. uzavření Dohody o narovnání se zhotovitelem veřejné zakázky s názvem „Kosmonautů 
12, 14, 16, 18, 20 Olomouc – Rekonstrukce elektroinstalací bytového domu“ 

dle důvodové zprávy bod 7) 

 

3. nevyhovuje 
žádosti XXXXX o přidělení bytu č. 5, Ztracená 1, Olomouc, 

dle důvodové zprávy bod 4) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

13 Parkovací politika města Olomouce – koncept návrhové části 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dopracovat návrh Parkovací politiky města Olomouce dle závěru důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 11. 
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14 Standardy objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Městské standardy objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení dle závěrů důvodové zprávy 

T: 9. 11. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 12. 
 

 

15 Knihovna města Olomouce - vyřazení majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s vyřazením hmotného majetku dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat                         
o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce 

T: 9. 11. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

16 Knihovna města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací 
listiny 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Knihovny města Olomouce dle 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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17 Informace o příspěvkových organizacích (mimo školská 
zařízení) zřizovaných statutárním městem Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně upravených příloh 

 

2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi MPA, primátorovi města Olomouce, předložit informaci                               
o příspěvkových organizacích dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce dne  
16.11.2020 

T: 9. 11. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 

18 Informace o městských akciových společnostech, kde je 
statutární město Olomouc jediným akcionářem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně upravených příloh 

 

2. ukládá 
Mgr. Milanu Ferancovi, členu rady města, předložit informaci o městských společnostech                 
dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 16. 11. 2020 

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

Předložil: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 16. 
 

 

19 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc 
IDSOK 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK 

 

3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 4 

T: 23. 11. 2020 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 



 19 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

21 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Libušina 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

22 Pořízení Změny č. XII Územního plánu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
pořízení Změny č. XII Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 16.11.2020 návrh na pořízení Změny č. XII Územního plánu 
Olomouc zkráceným postupem 

T: 9. 11. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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23 Změna č. I Regulačního plánu RP – 13 Sídliště Lazce - vydání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. ukládá 
předložit návrh na vydání Změny č. I Regulačního plánu RP – 13 Sídliště Lazce na zasedání 
ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

24 Změna č. IX Územního plánu Olomouc - vydání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. ukládá 
předložit návrh na vydání Změny č. IX Územního plánu Olomouc na zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

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

 

25 Pozemky v k.ú. Slavonín - dovolání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle varianty A důvodové zprávy 

 

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

 

26 Organizační změny MPO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
organizační změnu MPO dle předložené důvodové zprávy s účinností ke dni 1.1.2021 

 

3. schvaluje 
zajištění finančních prostředků dle přílohy č. 3, bodu č. 2 předložené důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 25. 
 

 

27 BD Handkeho 711/1, Olomouc, (pro tělesně postižené) - snížení 
energetické náročnosti budovy - konečné vyúčtování 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností dle bodu 4. důvodové zprávy 

T: 9. 11. 2020 
O: vedoucí odboru dotačních projektů, vedoucí ekonomického odboru, ředitel 

Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

3. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 5597862/0800 

T: 9. 11. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

28 Interní postupy Statutárního města Olomouce - 
Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované 
územní investice Olomoucké aglomerace ve verzi 1.7 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. schvaluje 
Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci 
Integrované územní investice Olomoucké aglomerace ve verzi 1.7 dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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29 Kapacity základních škol - návrh na úpravu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se snížením kapacity Fakultní základní školy Olomouc, Holečkova 10, Základní školy 
Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, Základní školy Olomouc, Nedvědova 17, Fakultní 
základní školy Komenium Olomouc, 8.května 29, Fakultní základní školy dr.Milady Horákové 
Olomuoc, Rožňavská 21, Základní školy Olomuoc, Řezníčkova 1, Základní školy Olomouc, 
Stupkova 16 a Fakultní základní školy Tererovo nám.1 dle přílohy důvodové zprávy                          
s účinností od 11.1.2021 

 

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

 

30 Stanovisko SMOl k navýšení kapacity Lesní mateřské školy 
Sofisa 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
souhlasné stanovisko k navýšení kapacity Lesní mateřské školy Sofisa dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku mateřské školy 

T: 9. 11. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

31 Podpora aktivit  v oblasti bezdomovectví 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, informaci o přípravě karanténního centra pro osoby bez 
přístřeší a uzavření smlouvy o spolupráci s Charitou Olomouc dle příloh č. 1 a 2 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
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32 Dotace v sociální oblasti - vyhlášení programů na rok 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení Programů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města ve stanoveném časovém harmonogramu, dle důvodové zprávy 

T: 9. 11. 2020 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

33 Žádost o poskytnutí individuální dotace na opravu historické 
stříkačky 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA., náměstka primátora k podpisu smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

34 Bytové záležitosti BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXX, zastoupeným opatrovníkem paní XXXXX a 
panem XXXXX dle předložené důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
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35 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
členem KMČ Chomoutov pana Zbyňka Musila 

 

3. bere na vědomí 
rezignaci pana Ing. Jana Preče na funkci předsedy i člena KMČ Lošov ke dni 31.12.2020. 

 

4. jmenuje 
do funkce předsedy KMČ Lošov pana Ing. Miroslava Charouze s platností od 1.1.2021 

 

5. děkuje 
panu Ing. Janu Prečovi za dlouholetou příkladnou práci ve funkci předsedy komise městské 
části 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

36 Smlouva na zajištění fungování Olomouc region Card na rok 
2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o spolupráci na zajištění fungování Olomouc Region 
Card s Olomouckým krajem 

 

3. ukládá 
podepsat  Dodatek č. 10 ke smlouvě o spolupráci dle bodu 2 usnesení 

T: 9. 11. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

37 Stanovení termínu a návrh programu 13. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. stanovila 
- termín konání 13. zasedání ZMO: pondělí 16. 11. 2020 od 9:00 hodin 

- místo konání 13. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 

 

3. souhlasí 
s návrhem programu 13. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 36. 
 

 

38 Návrh termínů konání RMO a ZMO v I. pololetí roku 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO v I. pololetí roku 2021 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 37. 
 

 

39 Rozšíření individuální dotace - kostel sv. Michala 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 38. 
 

 

40 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změny v odboru kancelář primátora dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 1. 11. 2020 
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3. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle 
předložené důvodové zprávy 

T: 9. 11. 2020 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 39. 
 

 

41 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 3. 2021 

 

3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2021 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

Bod programu: 39.1. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


