
 

USNESENÍ 
 

z 63. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 11. 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 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 9. 11. 2020 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č.  727/2 zahrada o výměře 67 m2                                  
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č.  727/2 zahrada o výměře 65 m2                                 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č.  727/2 zahrada o výměře 53 m2                                    
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

4. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemku parc. č.  727/2 zahrada o celkové výměře 186 m2                          
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra částí pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
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5. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 727/3 zahrada o výměře 76 m2                                    
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

6. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 727/3 zahrada o výměře 83 m2                                    
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

7. uděluje 
souhlas nájemci částí pozemků parc. č. 116/3 ostatní plocha o výměře 131 m2 a parc.                        
č. 75/135 ostatní plocha o výměře 29 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní 
XXXXX, s venkovním prodejem vánočního sortimentu v období od 22. 11. 2020 do 23. 12. 
2020 za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

8. schvaluje 
výpůjčku částí pozemků parc. č. 249/7 zahrada a parc. č. 265/6 zahrada, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, stávajícím uživatelům dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 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) se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 

 

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

 
 

3 Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných 
vodovodů a kanalizací na rok 2021   

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2021 
ve výši 177 800 tis. Kč bez DPH dle důvodové zprávy 

 

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

 
 

4 Přecenění finančního majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
způsob přecenění finančního majetku ekvivalencí 
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3. pověřuje 
náměstka Ing. Otakara Bačáka k podpisu pokynu ekonomickému odboru k přecenění 
finančního majetku na základě předložených podkladů 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

5 Rozpočtové změny roku 2020 
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: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

6 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 - I. čtení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech upravených příloh 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 5. 
 

 
 

7 Veřejná zakázka č. 20141 - Modernizace varovného a 
informačního systému ochrany města Olomouce (poskytování 
servisních služeb) - JŘBÚ - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy                   
na výše uvedenou veřejnou zakázku. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 20139 - Adaptační a mitigační strategie 
města Olomouce - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku malého 
rozsahu 

 

3. ustavuje 
komisi ve složení dle důvodové zprávy 

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 6.1. 
 

 

9 Veřejná zakázka č. 20169 - Lesní cesta U hájenky - etapa II. - 
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. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6.2. 
 

 

10 Rekonstrukce elektroinstalace, Olomouc, ul. Přichystalova 
62,64 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na doložení 
dokladů v souladu s § 122 ZZVZ. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6.3. 
 

 

11 Bezbariérová trasa Dolní Novosadská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením smlouvy budoucí o realizaci přeložky se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

3. souhlasí 
s uzavřením smlouvy konečné o realizaci přeložky dle podmínek uvedených ve smlouvě 
budoucí o realizaci přeložky 

 

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

 

12 Radnice - zapůjčení projektové dokumentace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí výkresové dokumentace pro studijní účely studentky Architektury Zuzany Nucové 
z ČVUT Praha 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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13 Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
aktualizovaným postupem přípravy IV. etapy PPO dle důvodové zprávy a aktualizací 
zájemců o zahradu v kolonii Andělská dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9. 
 

 

14 Veřejná zakázka 19137 - Příprava Integrované strategie ITI 
Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
realizaci veřejné zakázky č. 19137 Příprava Integrované strategie ITI Olomoucké 
aglomerace pro období 2021-2027 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení vypořádat připomínky Řídícího orgánu OPTP k zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky č. 19137 

T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
odboru investic, oddělení veřejných zakázek, ve spolupráci s odborem strategie a řízení 
realizovat veřejnou zakázku č. 19137 

T: 23. 11. 2020 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 10. 
 

 
 

15 Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde 
je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem 
(mimo školská zařízení) – říjen 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
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2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit aktualizovanou informaci o 
dopadech COVID-19 na městské společnosti a organizace dle důvodové zprávy  
Zastupitelstvu města Olomouce dne 14. 12. 2020 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 11. 
 

 

16 Hřbitovy města Olomouce – Smlouva o bezúplatném převodu 
movitého majetku OSTR/INO/2609/2020/Zem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/2609/2020/Zem 

 

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

T: 23. 11. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

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

 

17 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - změna zástupce SMOl v 
představenstvu společnosti 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
rezignaci Ing. Z. Bogoče na funkci člena představenstva společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit zástupce statutárního města Olomouce v představenstvu společnosti OLTERM  & 
TD Olomouc, a.s. dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 13. 
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18 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

19 Smlouva o zajišťování odtahu a úschově vozidel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o zajišťování odtahu vozidel se společností Spemax 

 

3. schvaluje 
Smlouvu o úschově vozidel se společností Spemax 

 

4. ukládá 
podepsat Smlouvu o zajišťování odtahu vozidel se společností Spemax 

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

5. ukládá 
podepsat Smlouvu o úschově vozidel se společností Spemax 

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

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

20 Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení dotačního programu v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí dle přílohy                   
č.1 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zveřejnit dotační program na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města 

T: 23. 11. 2020 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

21 Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření na území města Olomouce - 
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: 23. 11. 2020 
O: vedoucí odboru dotačních projektů, vedoucí ekonomického odboru, vedoucí 

odboru ochrany 
 

3. ukládá 
zrušit zvláštní účet č.7287892/0800 

T: 23. 11. 2020 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

22 Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na 
období 2021 - 2025 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období  2021 - 2025 
dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Koncepci rozvoje školství statutárního města 
Olomouce na období 2021 - 2025 dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
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23 Pověření řízením příspěvkové organizace - mateřské školy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
řízením příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101, zástupkyni 
ředitelky Bc. Marcelu Chromkovou dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
platové zařazení zástupkyně ředitelky dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení  ředitelku mateřské školy a zástupkyni ředitelky 

T: 23. 11. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

24 Bytové záležitosti BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

25 Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
rezignaci paní Lucie Spáčilové na členství v sociální komisi 

 

3. jmenuje 
členkou sociální komise paní Michaelu Nepejchalovou 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
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26 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
rozvázání pracovního poměru dohodou vedoucího odboru agendy řidičů a motorových 
vozidel Magistrátu města Olomouce Mgr. Michala Urbáška dnem 31. 12. 2020 

 

3. ukládá 
vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru agendy řidičů a motorových 
vozidel MMOl 

T: 23. 11. 2020 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

4. schvaluje 
složení výběrové komise dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22. 
 

 

27 Organizační záležitosti - dodatek č. 15 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 15 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 11. 2020 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22.1. 
 

 

28 SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou 
hromadu společnosti 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. 
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín 
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3. ukládá 
předložit radou doporučené návrhy na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu 
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. na nejbližší jednání ZMO 

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

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

 

29 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - 
převody bytů ve spoluvlastnictví města a družstev 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 24. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


