USNESENÍ
z 66. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23. 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)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 23. 11. 2020 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to
jednotku č. 514/6, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí
pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 2.700.000,- Kč. Součástí
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7357/185835 na společných částech
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 116/4 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
4.
schvaluje
záměr vypůjčit pozemky parc. č. 490/4 vodní plocha, parc. č. 809/191 vodní plocha, parc. č.
553/1 vodní plocha a parc. č. 701/24 vodní plocha, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 119 vodní
plocha a parc. č. 344 vodní plocha, vše v k. ú. Svatý Kopeček u Olomouce, parc. č. 369/14

vodní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, parc. č. 247/9 vodní plocha v k. ú. Neředín, parc.
č. 249/1 vodní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc. č. 1023/1 vodní plocha, parc. č.
1025/1 trvalý travní porost a parc. č. 1020/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Nemilany, parc. č.
1752/3 vodní plocha a parc. č. 1752/4 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č.
725 vodní plocha a parc. č. 617/1 vodní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, vše obec
Olomouc, jejichž součástí jsou vodní nádrže, pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
5.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/001525/2015/Mlc ze dne 16. 6. 2015, ve
znění dodatku č. 1 uzavřenou se společností Štěrkovny Olomouc a.s., jejímž předmětem je
nájem pozemku parc. č. 1213 orná půda o výměře 69 078 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov.
Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2020
na dobu určitou do 31. 12. 2021, a ke snížení výše nájemného od 1. 1. 2021 dle důvodové
zprávy bod č. 2.3.
6.
schvaluje
záměr propachtovat pozemky parc. č. 787/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2,
parc. č. 787/2 ostatní plocha o výměře 399 m2 a parc. č. 787/4 ostatní plocha o výměře 454
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
7.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 787/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.
787/2 ostatní plocha a parc. č. 784/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.4.
8.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 440 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
9.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016,
ve znění dodatků č. 1 až č. 4 uzavřené se Zemědělským družstvem Slavonín, jejímž
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Nedvězí u Olomouce, k. ú. Nemilany, k. ú. Nové Sady u
Olomouce, k. ú. Povel a k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by
mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 776/5 orná půda o výměře 295 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
10.
schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 659 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č.
661/2 zahrada o výměře 38 m2, oba v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.7.
11.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 1654/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1654/1 ostatní
plocha) o výměře 6 377 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 (dle GP parc. č. 590/300 lesní pozemek) o výměře 1 373 m2 v k. ú. Střeň, obec
Střeň, části pozemků parc. č. 1219/2 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/2 lesní pozemek o
výměře 3 341 m2 a parc. č. 1219/16 lesní pozemek o výměře 207 m2) o celkové výměře 3
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548 m2, parc. č. 1221/4 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1221/8 lesní pozemek o výměře 32
128 m2 a parc. č. 1221/9 lesní pozemek o výměře 3 502 m2) o celkové výměře 35 630 m2,
část pozemku parc. č. 1222 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1222/2 lesní pozemek) o výměře
39 704 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
dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
12.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/001176/2014/Slo ze dne 11. 6. 2014
uzavřenou se spolkem SAGITTARIA z.s., jejímž předmětem je výpůjčka pozemků v k. ú.
Droždín a k. ú. Černovír, obec Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k
vyjmutí pozemku parc. č. 477/9 vodní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc z předmětu
výpůjčky dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
13.
schvaluje
výpůjčku pozemku parc. č. 185/1 ostatní plocha o výměře 29 502 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Fakultní nemocnice Olomouc statutárnímu městu Olomouc
dle přílohy č. 1 dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
14.
svěřuje
pozemek parc. č. 185/1 ostatní plocha o výměře 29 502 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství a odboru dopravy a
územního rozvoje MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
15.
nevyhovuje žádosti
společnosti ARES CZ s. r. o. o nájem částí pozemků parc. č. 238/4 o výměře 1 m2 a parc. č.
240/5 o výměře 1m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.2.
16.
revokuje
usnesení RMO ze dne 13. 7. 2020, bod programu 3, bod 3.21. důvodové zprávy, ve věci
schválení nájmu části pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
17.
revokuje
usnesení RMO ze dne 13. 7. 2020, bod programu 3, bod 3.21. důvodové zprávy, ve věci
schválení nájmu části pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní XXXXX, panu XXXXX, paní XXXXX, manželům
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
18.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
19.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc paní XXXXX, panu XXXXX, paní XXXXX, manželům XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
20.
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 225 zahrada o výměře 1 015 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc
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panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
21.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 574 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Svatý Kopeček,
obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
22.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 384/56 zahrada o výměře 41 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
23.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 230/1 ostatní plocha o výměře 44 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
24.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k. ú. Lošov, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
25.
bere na vědomí
změnu právní formy neziskové organizace z obecně prospěšné společnosti POST BELLUM,
o.p.s. na zapsaný ústav POST BELLUM, z.ú. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
26.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17.9.2012, uzavřené 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, spočívající ve
změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
27.
schvaluje
výpůjčku budovy 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 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
28.
schvaluje
krátkodobý pronájem části vstupních prostor o výměře 6 m2 v 1. NP budovy č.p. 27 (obč.
vyb.), na ulici Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. plocha
a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, panu XXXXX, za podmínek
dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
29.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky paní XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce
k budově č. e. 5, jiná st., na pozemku parc. č. st. 824 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
30.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019, bod programu 3, bod 2.4. důvodové zprávy, ve věci
schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 732/16 ostatní plocha o výměře 155 m2 v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
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31.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemku parc. č. 732/16 ostatní plocha o výměře 155 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle smlouvy o beúplatném převodu vlastnictví, která tvoří přílohu č. 3
důvodové zprávy bod č. 4.2.
32.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce paní XXXXX na koupi pozemku parc. č. 479/64 ostatní plocha o výměře 813 m2 v k.
ú. Chválkovice, obec Olomouc statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.3.
33.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 384/3 trvalý travní porost (dle GP par. č. 384/5 trvalý travní
porost) o výměře 3 490 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví statutárního města
Olomouc za část pozemku parc. č. 384/4 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 384/6 trvalý
travní porost) o výměře 5 067 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví Zemědělského
družstva Unčovice s tím, že statutární město Olomouc uhradí Zemědělskému družstvu
Unčovice doplatek cenového rozdílu ve výši 63 935,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
34.
schvaluje
skončení nájemní smlouvy uzavřené dne 8. 2. 2012 se společností Lesy města Olomouce,
a.s. na část pozemku parc. č. 384/3 trvalý travní porost o výměře 2 564 m2 v k. ú. Unčovice,
obec Litovel dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
35.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015, ve
znění dodatků č. 1 až č. 17, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností Lesy
města Olomouce, a.s. spočívající v rozšíření předmětu pachtu o pozemek parc. č. 384/4
trvalý travní porost (dle GP parc. č. 384/6 trvalý travní porost) o výměře 5 067 m2, jehož
součástí je část zpevněné polní cesty, a o pozemek parc. č. 384/3 trvalý travní porost (dle
GP parc. č. 384/3 trvalý travní porost) o výměře 2 625 m2, oba v k. ú. Unčovice, obec Litovel
dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
36.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Zemědělského družstva Slavonín o prodej pozemků parc. č. 910/4 ostatní plocha a
parc. č. 910/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 4.5.
37.
nevyhovuje žádosti
Zemědělského družstva Slavonín o změnu pachtovní smlouvy č. OMAJSMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016, ve znění dodatku č. 1 až č. 4 uzavřenou se
Zemědělským družstvem Slavonín, jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. Nedvězí u
Olomouce, k. ú. Nemilany, k. ú. Nové Sady u Olomouce, k. ú. Povel a k. ú. Slavonín, vše
obec Olomouc, spočívající ve snížení výše pachtovného za pacht pozemků parc. č. 910/4
ostatní plocha o výměře 3 868 m2 a parc. č. 910/5 ostatní plocha o výměře 676 m2, vše v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
38.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 506/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova bez čp/če, garáž, a části pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 419
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
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39.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 98/1 ostatní plocha o výměře 218 m2,
pozemků parc. č. 98/20 zahrada, parc. č. 105/77 zahrada a parc. č. st. 250 zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
40.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 2235, parc. č. 2237, parc. č. 2238, parc. č. 2241, vše zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov, na kterých se nachází stavby bez čp/če, obč.
vyb, ve vlastnictví kupující, a parc. č. 2239 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec
Grygov, na kterém se nachází stavba bez čp/če, zem. stav, ve vlastnictví kupující, paní
XXXXX za kupní cenu ve výši 177 912,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
41.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 2236 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba bez
čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví kupujícího, a parc. č. 2240 ostatní plocha, vše v k. ú. Grygov,
obec Grygov spolku Za živou vápenku, z.s. za kupní cenu ve výši 2 822 088,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.8.
42.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemku parc. č. 2240 ostatní plocha, v k.
ú. Grygov, obec Grygov ve prospěch statutárního města Olomouce na dobu určitou do 31.
12. 2023 za kupní cenu ve výši 2 590 485,- Kč při zcizení celého pozemku parc. č. 2240
ostatní plocha, v k. ú. Grygov, obec Grygov nebo za kupní cenu ve výši 158,85 Kč za m2 při
zcizení části uvedeného pozemku parc. č. 2240 ostatní plocha, v k. ú. Grygov, obec Grygov
dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
43.
schvaluje
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 2240 ostatní plocha, v k. ú. Grygov, obec
Grygov ve prospěch staveb bez čp/če, obč. vyb, které stojí na pozemcích parc. č. 2235,
parc. č. 2237, parc. č. 2238, parc. č. 2241, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Grygov,
obec Grygov, a ve prospěch stavby bez čp/če, zem. stav, která stojí na pozemku parc. č.
2239 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č.
4.8.
44.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 2235, parc. č. 2236, parc. č. 2237, parc.
č. 2238, parc. č. 2241, vše zastavěná plocha a nádvoří, na kterých se nachází stavby bez
čp/če, obč. vyb. jiného vlastníka, parc. č. 2239 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se
nachází stavba bez čp/če, zem. stav. jiného vlastníka, a parc. č. 2240 ostatní plocha, vše v k.
ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
45.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí náhrady za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 2236 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov za období od 19. 6. 2018 do 16. 7. 2019,
pozemků parc. č. 2235, parc. č. 2237, parc. č. 2238, parc. č. 2239, parc. č. 2241, vše
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov za období od 19. 6. 2018 do 14. 12.
2020 bez právního titulu ve výši 54 527,- Kč paní XXXXX se zdůvodněním dle důvodové
zprávy bod č. 4.8.
46.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí náhrady za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 2236 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov za období od 17. 7. 2019 do 14. 12. 2020 bez
právního titulu ve výši 25 814,- Kč spolku Za živou vápenku, z.s. o se zdůvodněním dle
6

důvodové zprávy bod č. 4.8.
47.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 606 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc,
jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb, společnosti JITRO Olomouc, o.p.s. za kupní
cenu ve výši 716 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
48.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 25/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc,
na kterém se nachází budova bez čp/če, ubyt. zař, ve vlastnictví kupujícího, pozemků parc.
č. 453/18 ostatní plocha a parc. č. 458/15 ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
ČR – Ministerstvu obrany za kupní cenu ve výši 435 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.10.
49.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 90/32 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 5 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ČR – Ministerstvu obrany za kupní cenu ve výši 11 630,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
50.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemků parc. č. 757/36 zahrada (dle GP parc. č. 757/36 zahrada „díl c“) o
výměře 1002 m2 a parc. č. 757/45 zahrada (dle GP parc. č. 757/45 zahrada díl „b“) o výměře
19 m2, oba v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů
za kupní cenu 2 300 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
51.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-EM-NS-Z/4/2013/Plh uzavřené dne 25. 2.
2013 s manželi XXXXX a paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
52.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 757/1 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc manželům XXXXX a XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
53.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016, ve
znění dodatků č. 1 - 4 spočívající ve vyjmutí částí pozemku parc. č. 1571/1 orná půda o
celkové výměře 23080 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou z předmětu
pachtu dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
54.
schvaluje
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 29. 5. 2013 uzavřené s Honebním
společenstvem Haná spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 1538/1 orná půda v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou z předmětu této dohody dle důvodové zprávy bod č.
4.12.
55.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 1538/1 orná půda, parc. č. 1539/3 ostatní plocha, parc. č. 1570
ostatní plocha a parc. č. 1571/1 orná půda, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad
Moravou obci Horka nad Moravou za kupní cenu ve výši 889 500,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 4.12.
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56.
svěřuje
zeleň nacházející se na částech pozemku parc. č. 533/10 ostatní plocha (dle GP parc. č.
533/10 díl „a“ ostatní plocha o výměře 196 m2, dle GP parc. č. 533/269 ostatní plocha o
výměře 173 m2, dle GP parc. č. 533/157 díl „t“ ostatní plocha o výměře 74 m2), částech
pozemku parc. č. 533/157 ostatní plocha (dle GP parc. č. 533/10 díl „b“ ostatní plocha o
výměře 80 m2, dle GP parc. č. 533/157 díl „u“ ostatní plocha o výměře 88 m2, dle GP parc.
č. 533/346 ostatní plocha o výměře 73 m2), částech pozemku parc. č. 533/152 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 533/317 ostatní plocha o výměře 11 m2, dle GP 533/312 díl „o“
ostatní plocha o výměře 136 m2, dle GP parc. č. 533/315 ostatní plocha o výměře 22 m2, dle
GP parc. č. 533/318 ostatní plocha o výměře 4 m2, dle GP parc. č. 533/316 díl „s“ ostatní
plocha o výměře 18 m2, dle GP parc. č. 533/314 ostatní plocha o výměře 61 m2, dle GP
parc. č. 533/311 ostatní plocha o výměře 137 m2, dle GP parc. č. 533/152 ostatní plocha o
výměře 137 m2 a dle GP parc. č. 533/152 díl „m“ o výměře 49 m2) a částech pozemku parc.
č. 533/151 ostatní plocha (dle GP parc. č. 533/298 ostatní plocha o výměře 480 m2, dle GP
parc. č. 533/299 ostatní plocha o výměře 196 m2, dle GP parc. č. 533/302 díl „l“ ostatní
plocha výměře 88 m2, dle GP parc. č. 533/307 ostatní plocha o výměře 21 m2, dle GP parc.
č. 533/310 ostatní plocha o výměře 9 m2, dle GP parc. č. 533/309 ostatní plocha o výměře
13 m2, dle GP parc. č. 533/308 ostatní plocha o výměře 18 m2, dle GP parc. č. 533/306
ostatní plocha o výměře 26 m2, dle GP parc. č. 533/305 ostatní plocha o výměře 28 m2, dle
GP parc. č. 533/300 ostatní plocha o výměře 185 m2, dle GP parc. č. 533/301 ostatní plocha
o výměře 156 m2, dle GP parc. č. 533/316 díl „r“ ostatní plocha o výměře 1 m2 a dle GP
parc. č. 533/312 díl „n“ ostatní plocha o výměře 6 m2), vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy
bod č. 4.13.
57.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi části pozemku parc. č. 533/11 orná půda (dle GP parc. č. 533/151 díl "f" ostatní
plocha) o výměře 507 m2, částí pozemku parc. č. 533/151 ostatní plocha (dle GP parc. č.
533/151 díl "g" ostatní plocha o výměře 1 026 m2, dle GP parc. č. 533/304 ostatní plocha o
výměře 90 m2, dle GP parc. č. 533/303 ostatní plocha o výměře 105 m2, dle GP parc. č.
533/313 díl "p" ostatní plocha o výměře 4 m2, dle GP parc. č. 533/298 ostatní plocha o
výměře 480 m2, dle GP parc. č. 533/299 ostatní plocha o výměře 196 m2, dle GP parc. č.
533/302 díl „l“ ostatní plocha výměře 88 m2, dle GP parc. č. 533/307 ostatní plocha o výměře
21 m2, dle GP parc. č. 533/310 ostatní plocha o výměře 9 m2, dle GP parc. č. 533/309
ostatní plocha o výměře 13 m2, dle GP parc. č. 533/308 ostatní plocha o výměře 18 m2, dle
GP parc. č. 533/306 ostatní plocha o výměře 26 m2, dle GP parc. č. 533/305 ostatní plocha
o výměře 28 m2, dle GP parc. č. 533/300 ostatní plocha o výměře 185 m2, dle GP parc. č.
533/301 ostatní plocha o výměře 156 m2, dle GP parc. č. 533/316 díl „r“ ostatní plocha o
výměře 1 m2 a dle GP parc. č. 533/312 díl „n“ ostatní plocha o výměře 6 m2) o celkové
výměře 2 452 m2, částí pozemku parc. č. 533/152 ostatní plocha (dle GP parc. č. 533/151 díl
"h" ostatní plocha o výměře 448 m2, dle GP parc. č. 533/313 díl "q" ostatní plocha o výměře
99 m2, dle GP parc. č. 533/317 ostatní plocha o výměře 11 m2, dle GP 533/312 díl „o“
ostatní plocha o výměře 136 m2, dle GP parc. č. 533/315 ostatní plocha o výměře 22 m2, dle
GP parc. č. 533/318 ostatní plocha o výměře 4 m2, dle GP parc. č. 533/316 díl „s“ ostatní
plocha o výměře 18 m2, dle GP parc. č. 533/314 ostatní plocha o výměře 61 m2, dle GP
parc. č. 533/311 ostatní plocha o výměře 137 m2, dle GP parc. č. 533/152 ostatní plocha o
výměře 137 m2 a dle GP parc. č. 533/152 díl „m“ o výměře 49 m2) o celkové výměře 1 122
m2, části pozemku parc. č. 533/153 orná půda (dle GP parc. č. 533/319 ostatní plocha) o
výměře 19 m2, části pozemku parc. č. 533/155 ostatní plocha (dle GP parc. č. 533/151 díl "i"
ostatní plocha) o výměře 732 m2, části pozemku parc. č. 533/156 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 533/151 díl "j" ostatní plocha) o výměře 730 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
z vlastnictví společnosti TAMPIOL a.s., částí pozemku parc. č. 533/10 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 533/151 díl "e" ostatní plocha o výměře 907 m2, dle GP parc. č. 533/270 ostatní
plocha o výměře 73 m2, dle GP parc. č. 533/271 díl "c" ostatní plocha o výměře 31 m2, dle

8

GP parc. č. 533/10 díl „a“ ostatní plocha o výměře 196 m2, dle GP parc. č. 533/269 ostatní
plocha o výměře 173 m2, dle GP parc. č. 533/157 díl „t“ ostatní plocha o výměře 74 m2) o
celkové výměře 1 454 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti
EUROGEMA CZ, a.s. a částí pozemku parc. č. 533/157 ostatní plocha (dle GP parc. č.
533/271 díl "d" ostatní plocha o výměře 40 m2, dle GP parc. č. 533/151 díl "k" ostatní plocha
o výměře 271 m2, dle GP parc. č. 533/10 díl „b“ ostatní plocha o výměře 80 m2, dle GP parc.
č. 533/157 díl „u“ ostatní plocha o výměře 88 m2, dle GP parc. č. 533/346 ostatní plocha o
výměře 73 m2) o celkové výměře 552 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z podílového
spoluvlastnictví společnosti EUROGEMA CZ, a.s. (ideální podíl 1/32) a společnosti
TAMPIOL a.s. (ideální podíl 31/32), vše do vlastnictví statutárního města Olomouce za
celkovou kupní cenu ve výši 1 210,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4. 13.
58.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na částech pozemků parc. č. 533/11
orná půda (dle GP parc. č. 533/290, parc. č. 533/291, parc. č. 533/297 a parc. č. 533/296,
vše ostatní plocha), parc. č. 533/155 ostatní plocha (dle GP parc. č. 533/324, parc. č.
533/325, parc. č. 533/326, parc. č. 533/327, parc. č. 533/328, parc. č. 533/329, parc. č.
533/330 a parc. č. 533/331, vše ostatní plocha) a parc. č. 533/156 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 533/345, parc. č. 533/344, parc. č. 533/343, parc. č. 533/342, parc. č. 533/341, parc.
č. 533/340 a parc. č. 533/334, vše ostatní plocha) a parc. č. 533/153 orná půda (dle GP parc.
č. 533/153 orná půda), vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
59.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na částech pozemku parc. č. 533/10
ostatní plocha (dle GP parc. č. 533/288, parc. č. 533/287, parc. č. 533/286, parc. č. 533/285,
parc. č. 533/284, parc. č. 533/283, parc. č. 533/281, parc. č. 533/280 a parc. č. 533/282, vše
ostatní plocha), v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
60.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č.
533/11 orná půda (dle GP parc. č. 533/292, parc. č. 533/293, parc. č. 533/294 a parc. č.
533/295, vše ostatní plocha), parc. č. 533/155 ostatní plocha (dle GP parc. č. 533/155, parc.
č. 533/323, parc. č. 533/322, parc. č. 533/321, parc. č. 533/320, parc. č. 533/333 a parc. č.
533/332, vše ostatní plocha) a parc. č. 533/156 ostatní plocha (dle GP parc. č. 533/156,
parc. č. 533/339, parc. č. 533/338, parc. č. 533/337, parc. č. 533/336 a parc. č. 533/335, vše
ostatní plocha), vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
61.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemcích parc. č. 1294/22, parc. č. 1294/53, parc. č. 1294/60,
parc. č. 1294/64, parc. č. 1294/66, parc. č. 1294/68, parc. č. 1294/69, parc. č. 1294/70,
parc. č. 1294/71, parc. č. 1294/73, parc. č. 1294/74 a parc. č. 1295/8, vše ostatní plocha v k.
ú. Droždín, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
62.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018, bod programu č. 3., bod č. 2.13. důvodové zprávy ve věci
schválení darování pozemků parc. č. 1294/22 o výměře 1 721 m2, parc. č. 1294/53 o
výměře 1 113 m2, parc. č. 1294/60 o výměře 5 m2, parc. č. 1294/64 o výměře 22 m2, parc.
č. 1294/66 o výměře 256 m2, parc. č. 1294/68 o výměře 250 m2, parc. č. 1294/69 o výměře
127 m2, parc. č. 1294/70 o výměře 659 m2, parc. č. 1294/71 o výměře 622 m2, parc. č.
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1294/73 o výměře 325 m2, parc. č. 1294/74 o výměře 575 m2 a parc. č. 1295/8 o výměře
519 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DELTA
INVEST, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
63.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemků parc. č. 1294/22 o výměře 1 721 m2, parc. č. 1294/53 o výměře 1 113 m2,
parc. č. 1294/60 o výměře 5 m2, parc. č. 1294/64 o výměře 22 m2, parc. č. 1294/66 o
výměře 256 m2, parc. č. 1294/68 o výměře 250 m2, parc. č. 1294/69 o výměře 127 m2,
parc. č. 1294/70 o výměře 659 m2, parc. č. 1294/71 o výměře 622 m2, parc. č. 1294/73 o
výměře 325 m2, parc. č. 1294/74 o výměře 575 m2 a parc. č. 1295/8 o výměře 519 m2, vše
ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DELTA INVEST, s.r.o.
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 100,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.16.
64.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemcích parc. č. 1294/61 ostatní plocha a parc. č. 1294/72
ostatní plochy v k. ú. Droždín, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a
odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.17.
65.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 1294/61 ostatní plocha o výměře 144 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc z podílového spoluvlastnictví společnosti DELTA INVEST, s.r.o. (id. podíl 348/576),
pana XXXXX(id. podíl 57/576), pana XXXXX (id. podíl 114/576) a pana XXXXX (id. podíl
57/576) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.17.
66.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 1294/72 ostatní plochy o výměře 855 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc z podílového spoluvlastnictví společnosti BAKU INVEST s.r.o. (id. podíl
1531144/3805605), společnosti DELTA INVEST, s.r.o. (id. podíl 1369459/3805605) a pana
XXXXX(id. podíl 905002/3805605) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.17.
67.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemcích parc. č. 1294/63 ostatní plocha, parc. č. 1294/67 ostatní
plocha, parc. č. 1294/42 ostatní plocha a parc. č. 1294/44 ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín,
obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle
důvodové zprávy bod č. 4.18.
68.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemků parc. č. 1294/63 ostatní plocha o výměře 8 m2 a parc. č. 1294/67 ostatní
plocha o výměře 161 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví
pana XXXXX (id. podíl 1/4), pana XXXXX (id. podíl 1/2) a pana XXXXX (id. podíl 1/4) do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.18.
69.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemků parc. č. 1294/42 ostatní plocha o výměře 89 m2 a parc. č. 1294/44 ostatní
plocha o výměře 258 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví
pana XXXXX (id. podíl 1/2) a pana XXXXX (id. podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.18.
70.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJ-
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IM/INO/002219/2018/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností IES MORAVIA
REAL a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
71.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJIM/BDS/001873/2015/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a Družstvem Dinastarke dle
důvodové zprávy bod č. 5.2.
72.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 8. 2020 bod programu 2, bod 5.8. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou stavby veřejného osvětlení na
pozemcích parc. č. 300/4 orná půda a parc. č. 592/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, s Povodím Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
73.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou stavby veřejného osvětlení na pozemcích
parc. č. 300/4 orná půda a parc. č. 592/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, s Povodím Moravy, s.p., dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
74.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se stavbou SO 03.1.3 Přeložka kanalizace na
pozemcích parc. č. 265/6 zahrada, parc. č. 612/1 ostatní plocha, parc. č. 283/2 ostatní
plocha a parc. č. 616/1 vodní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a
stavbou SO 03.1.4 Opatření na odlehčovacích stokách na pozemcích parc. č. 283/2 ostatní
plocha a parc. č. 283/3 vodní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, s
Povodím Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
75.
schvaluje
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/6/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA INVEST, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 5.5.
76.
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJIM/BDS/001168/2016/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA INVEST,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
77.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu DN 80 na pozemcích parc. č. 1286/24, parc.
č. 1286/23, parc. č. 1286/22, parc. č. 1286/21, parc. č. 1286/20, parc. č. 1286/19, parc. č.
1286/18, parc. č. 1286/17, parc. č. 292/6, parc. č. 1286/16, parc. č. 1286/15, parc. č.
1286/12, parc. č. 292/2 a parc. č. 1286/28, vše orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc, se
společností DELTA INVEST, s.r.o., jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
78.
revokuje
část usnesení RMO ze dne 31. 10. 2017, bod programu 2, bod 5.13 ve věci schválení zřízení
služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1286/24 orná půda v k. ú.
Droždín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
č. 6.1.
79.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1286/24 orná půda
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v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 6.1.
80.
schvaluje
skončení smlouvy o zřízení věcného břemene č. OMAJ-SMV/VEB/002875/2019/Sti,
089/2019/Ba/SoVB uzavřenou dne 23. 4. 2020 se společností Veolia Energie ČR, a.s.
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
81.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 282/1,
parc. č. 281 a parc. č. 285, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
82.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 331/2 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
83.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 331/2 ostatní plocha v k. ú.
Nedvězí, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.3.
84.
revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 5. 2020 bod programu č. 3, bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 350/21, parc. č. 350/30, parc. č. 350/31, parc. č. 350/34, parc. č. 350/35,
parc. č. 451/17, parc. č. 451/18, parc. č. 451/25, parc. č. 451/28, parc. č. 451/30, parc. č.
451/31, parc. č. 451/32 a parc. č. 497/2, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
85.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 350/21, parc. č. 350/30, parc. č. 350/31, parc. č. 350/33, parc. č. 350/34, parc. č.
350/35, parc. č. 451/17, parc. č. 451/25, parc. č. 451/27, parc. č. 451/28, parc. č. 451/30,
parc. č. 451/31, parc. č. 451/32 a parc. č. 497/2, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
86.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku
parc. č. 68/20 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
87.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 68/20 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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3

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku
statutárního města Olomouce na období 2020 - 2029

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města
Olomouce na období 2020 - 2029 dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací v majetku statutárního města Olomouce na období 2020 - 2029 na zasedání
Zastupitelstva města Olomouce dne 14. 12. 2020
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 3.

4

Koncepce správy a obnovy přístřešků MHD

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Koncepci správy a obnovy přístřešků MHD dle přílohy č. 1 dle důvodové zprávy a akční plán
dle upravené přílohy č. 2
3.
ukládá
ihned postupovat vedoucím odborů dle schválené koncepce a akčního plánu
T:
O:

7. 12. 2020
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, vedoucí odboru majetkoprávního,
vedoucí právního odboru, vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 4.

5

OZV o cenové mapě

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na
území statutárního města Olomouce pro rok 2021 dle příloh důvodové zprávy
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3.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě
stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2021 na zasedání
Zastupitelstva města Olomouce dne 14. 12. 2020
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 5.

6

Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo
školská zařízení)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výši odměny za hmotnou zainteresovanost ředitelů PO (mimo školská zařízení) dle upravené
důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělní řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

7. 12. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

7

Moravská filharmonie Olomouc - vyřazení majetku, nepřijetí
nabídky a udělení souhlasu s prodejem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
uděluje
souhlas s vyřazením majetku dle důvodové zprávy
3.
nepřijímá
nabídku příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc týkající se 2ks hudebních
nástrojů Hoboj Marigaux 2010 plnoautomat
4.
uděluje
souhlas příspěvkové organizaci Moravská filharmonie Olomouc, odprodat 2ks hudebních
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nástrojů Hoboj Marigaux 2010 plnoautomat za cenu dle znaleckého posudku
5.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

7. 12. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 7.

8

Plavecký stadion Olomouc – informace o postupu k zajištění
provozování společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle
důvodové zprávy a upravené přílohy č. 1
3.
ukládá
Mgr. Markétě Záleské, náměstkyni primátora, předložit Zastupitelstvu města Olomouce na
jeho zasedání dne 14.12.2020 ke schválení Smlouvu o poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu dle důvodové zprávy a upravené přílohy č. 1
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

4.
ukládá
Mgr. Markétě Záleské, náměstkyni primátora, předložit Radě města Olomouce ke schválení
Smlouvu o pachtu plaveckého stadionu a plnění postupu prací souvisejících s provozováním
Plaveckého bazénu Olomouc společností AQUAPARK OLOMOUC, a s., od 1. 1. 2021 dle
důvodové zprávy
T:
O:

21. 12. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 8.

9

AQUAPARK OLOMOUC - revitalizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
rozhodla
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady v
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souladu s ustanovením § 12 odst. 1. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, takto:
A. bere na vědomí záměr revitalizace venkovních ploch Aquaparku Olomouc dle důvodové
zprávy
B. uděluje předchozí souhlas k uzavření Smlouvy o dílo se společností UNIPARK s.r.o. na
vybudování outdoorového rodinného hřiště 3D Bludiště v ceně 5 930 000 Kč bez DPH, a to
na pozemku parc. č. 1081/120, k.ú. Slavonín, jehož majitelem je jediný akcionář statutární
město Olomouc
3.
uděluje
společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. souhlas s umístěním typizované stavby 3D
Bludiště na pozemku parc. č. 1081/120 orná půda o výměře 5 339 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle přílohy č. 9 důvodové zprávy
4.
svěřuje
typizovanou stavbu 3D Bludiště, která bude umístěna na pozemku parc. č. 1081/120 orná
půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, do správy odboru Cestovního ruchu, kultury a sportu
Magistrátu města Olomouce.
Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 9.

10

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit 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 1.1.
3.
revokuje
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019, bod programu č. 5, bod důvodové zprávy č. 1.1, ve věci
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 775/1
ostatní plocha v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje 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 v
a právu vstupu oprávněných osob za tímto účelem, ve prospěch statutárního města
Olomouce na dobu neurčitou za cenu 7.000 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod 2.1.
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 775/1
ostatní plocha, v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro
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Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje v rozsahu dle geometrického plánu,
spočívající ve zřízení, provozování a údržbě kabelového vedení veřejného osvětlení a právu
vstupu oprávněných osob za tímto účelem, ve prospěch statutárního města Olomouce za
úplatu ve výši 6.000 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod 2.1.
5.
schvaluje
bezúplatný převod 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 a bezúplatný převod pamětní desky – cyklostezka Hlušovice ve vlastnictví
statutárního města Olomouce do vlastnictví obce Hlušovice dle důvodové zprávy bod 3.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10.

11

Masarykova třída - most M 10 přes řeku Bystřici - smlouva o
společném zadávání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Olomouc a Dopravním
podnikem města Olomouce, a.s.
3.
pověřuje
podpisem smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Olomouc a Dopravním
podnikem města Olomouce, a.s. JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 11.

12

VZ č. 20179 ZOO Olomouc - zajištění ostrahy areálu - příkazní
smlouva – administrace veřejné zakázky pro ZOO Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky 20179 ZOO Olomouc - zajištění
ostrahy areálu mezi statutárním městem Olomouc a Zoologickou zahradou Olomouc,
příspěvkovou organizací.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.
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13

Veřejná zakázka č. 20176 - Masarykova třída - most M 10 přes
řeku Bystřici - 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: 12.1.

14

Veřejná zakázka č. 20178 - Nákup ochranných pomůcek pro
zaměstnance SMOl - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli,
3.
pověřuje
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA
k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem v rámci výše
uvedeného zadávacího řízení.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.2.
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Veřejná zakázka č. 20157 - Plán místního ÚSES pro správní
obvod ORP Olomouc - 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,
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, náměstka primátora
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:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.3.
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Kompetence k rozhodování o námitkách k veřejným zakázkám

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup při rozhodování o námitkách k veřejným zakázkám dle varianty 3. závěru důvodové
zprávy
3.
ukládá
oddělení veřejných zakázek odboru investic zapracovat schválený postup do nejbližší
novelizace VP 4/2019
T:
O:

26. 4. 2021
vedoucí odboru investic

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Rozpočtové změny roku 2020

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

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.

18

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) tř. Kosmonautů 12, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod
1a)
b) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b)
c) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 25, o velikosti 0+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Ostružnická 9, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+kk s XXXXX, XXXXX dle důvodové zprávy
bod 1d)
e) Peškova 2, Olomouc, č.b. 49, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1e)
f) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 54, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1f)
g) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1g)
2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
ČR - Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, U letiště 6, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
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XXXXX, XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX, Polská 57, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory, bezbariérové byty:
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
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XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10c, Olomouc
d) do 14.1.2021, do 31.1.2021, do 14.2.2022, do 18.6.2022 s nájemci:
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022
XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022
e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc – BPS
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Sokolská 48, Olomouc
XXXXX, Žižkovo náměstí 3, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc – BPS
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc - BPS
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc – BPS
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX Sladkovského 1E, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc - na 3 měsíce
XXXXX, Polská 57, Olomouc – na 3 měsíce
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XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – BPS – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, U letiště 6, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d, e)
3. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
3.
bere na vědomí
přechod nájmu bytu po úmrtí nájemkyně XXXXX na XXXXX, na dobu určitou 2 roky do
24.8.2022, byt č. 6, Mariánská 7, Olomouc s požadavkem na úhradu peněžité jistoty ve výši
15.000,- Kč
dle důvodové zprávy bod 2)
4.
nevyhovuje
žádosti XXXXX o přidělení bytu č. 8, Černá cesta 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3)
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

19

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici tř. Svobody
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Za Vodojemem
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 16.

23
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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: 17.
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Nájemní smlouva s DPMO, a.s. - Tramvajová trať 8.května

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
nájemní smlouvu s DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat nájemní smlouvu
T:
O:

7. 12. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

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

22

Dodávka osobního elektro vozidla - Smlouva o poskytnutí
podpory

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Smlouvy č. 1191100020 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na realizaci projektu s názvem "Dodávka osobního elektro vozidla"
3.
pověřuje
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

24
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Příprava žádostí o dotaci na cyklostezky na rok 2021

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na akce dle bodu
2. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s podáním žádostí o dotaci z IROP - REACT-EU dle bodu 3. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s podáním žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na akce dle bodu 2
důvodové zprávy
5.
ukládá
v případě úspěšného podání žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
zpracovat rozpočtové změny s tím související
T:
O:

10. 5. 2021
vedoucí odboru dotačních projektů

Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Bezpečnost silničniho provozu - studie proveditelnosti - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zadání zpracování studie proveditelnosti záměru měření rychlosti dle předložené nabídky bodu II důvodové zprávy.
3.
schvaluje
pro realizaci záměru zajištění finančních prostředků dle bodu III. důvodové zprávy.
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 21.

25

Vyhlášení dotačních programů odboru školství a oddělení
vnějších vztahů na rok 2021

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2021 dle příloh důvodové zprávy
3.
schvaluje
vyhlášení dotačního programu oddělení vnějších vztahů na rok 2021 dle přílohy důvodové
zprávy
4.
ukládá
zveřejnit vyhlášení programů na úřední desce a na webových stránkách města Olomouce
dle důvodové zprávy
T:
O:

7. 12. 2020
vedoucí odboru školství, vedoucí oddělení vnějších vztahů

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol,
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví
příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle příloh důvodové zprávy
3.
souhlasí
se Smlouvami o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol
dle příloh důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol na jednání Zastupitelstva
města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

5.
ukládá
předložit Smlouvy o bezúplatném převodu majetku na jednání Zastupitelstva města
Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

6.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle příloh důvodové
zprávy
7.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací -
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škol dle příloh důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
O:

7. 12. 2020
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 24.

28

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - stávající stav

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 25.

29

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s. - dodatek ke Smlouvě o podpoře činnosti pro rok 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření dodatku ke Smlouvě o podpoře činnosti se společností Sluňákov - centrum
ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2020
3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit ZMO na jeho zasedání dne
14.12.2020 ke schválení dodatek ke Smlouvě o podpoře činnosti se společností Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2020
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
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Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 26.

30

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2021

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit ZMO na jeho zasedání dne
14.12.2020 ke schválení uzavření Smlouvy o podpoře činnosti se společností Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2021
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření Smlouvy o podpoře činnosti se společností Sluňákov - centrum
ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2021
Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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Výběr lokalit pro dostupné bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výběr lokalit vhodných k přípravě projektů dostupného bydlení, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
zadat zpracování investičních záměrů na lokality „Horova“ a „Jánského“
T:
O:

21. 12. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

4.
ukládá
jednat se soukromým investorem o dalším postupu v lokalitě „Před Lipami“
T:
O:

21. 12. 2020
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora

Předložil:

Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

28
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Individuální dotace v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuální dotace Charitě Olomouc, dle důvodové zprávy a přílohy č. 4
důvodové zprávy
3.
schvaluje
změnu projektu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, z.s., pobočka Olomouc
formou dodatku smlouvy, dle důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 29.
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Dotační program Ochrana obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dotační program Ochrana obyvatel dle upravené přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit dotační program na úřední desce a webových stránkách města
T:
O:

7. 12. 2020
vedoucí odboru ochrany

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce
přísedící Okresního soudu v Olomouci paní Jaroslavu Dvořákovou pro funční období 2021 2025.
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 31.

29
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Vyhlášení dotačních programů odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dotační programy odboru cestovního ruchu, kultury a sportu dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových
stránkách města
T:
O:

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

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 32.

36

OZV o nočním klidu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 33.
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Bytové záležitosti BPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
3.
neschvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení - přednostní
poskytnutí nájmu BPS manželům XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 34.

30
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Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Josefa Suchánka na členství v KMČ Holice, komisi majetkoprávní a
komisi protipovodňových opatření
3.
jmenuje
členem KMČ Holice pana Františka Švába
4.
jmenuje
členem komise majetkoprávní pana Petra Fojtíka
5.
jmenuje
členem komise protipovodňových opatření pana Jana Bruse
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 35.
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Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 36.

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

Mgr. Matouš Pelikán v. r.
náměstek primátora
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