
 

USNESENÍ 
 

z 68. schůze Rady města Olomouce, konané dne 7. 12. 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 a ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 7. 12. 2020 dle části A) důvodové 
zprávy 

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

- vypustit ze sledování bod 12, část 3 usnesení ZMO ze dne 7.9.2020 týkající se Strategie 
řízení akciových společností dle části B) důvodové zprávy 

 

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

 

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

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

 

4. vypouští ze sledování 
část 3, 4 bodu č. 7 usnesení RMO ze dne 11. 2. 2019, týkající se Kasárna Neředín - převzetí 
stavby, dle části A) důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 105/58 zahrada o výměře 246 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr darovat části pozemků parc. č. 914 trvalý travní porost o výměře 31 m2, parc. č. 930/8 
orná půda o výměře 582 m2 a parc. č. 930/16 orná půda o výměře  28 m2, vše v k. ú. 
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Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

3. schvaluje 
záměr darovat části pozemků parc. č. 394/1 orná půda o výměře 2 435 m2, parc. č. 475/22 
orná půda o výměře 231 m2, parc. č. 475/24 orná půda o výměře 389 m2, parc. č. 475/70 
orná půda o výměře 203 m2, parc. č. 475/98 orná půda o výměře 19 m2, parc. č. 930/16 
orná půda o výměře 1 949 m2, parc. č. 1002/9 ostatní plocha o výměře 70 m2 a parc. č. 
1004 ostatní plocha o výměře 149 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 
2.2. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 539/51 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

5. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 148/3 ostatní plocha (dle GP 148/94 ostatní plocha) o 
výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

6. schvaluje 
záměr vypůjčit pozemek parc. č. 17 zahrada o výměře 286 m2, část pozemku parc. č. 18/3 
ostatní plocha o výměře 3 240 m2 a pozemek parc. č. 18/4 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 122 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

7. doporučuje zastupitelstvu města 
trvat na usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2020 ve věci nevyhovění žádosti společnosti MERIT 
REAL a.s. o prodej částí pozemků parc. č. 624/4 ostatní plocha o 133 m2 a parc. č. 624/22 
ostatní plocha o výměře 250 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.1. 

 

8. revokuje 
usnesení RMO ze dne 13. 7. 2020, bod programu č. 3, bod č. 3.11. důvodové zprávy,  ve 
věci schválení výpovědi nájmu částí pozemků parc. č. 624/4 ostatní plocha o výměře 40 m2 
a parc. č. 624/22 ostatní plocha o výměře 116 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle 
nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/000625/2015/Mlc ze dne 31. 3. 2015 uzavřené se 
společností  MERIT REAL a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

9. bere na vědomí 
že nájem dle nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/000625/2015/Mlc ze dne 31. 3. 2015 
uzavřené se společností MERIT REAL a.s. na základě výpovědi ze dne 4. 8. 2020 neskončil 
a trvá dál za původních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

10. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova třída 52, Olomouc o nájem částí 
pozemků parc. č. 624/4 ostatní plocha o výměře 41 m2 a parc. č. 624/22 ostatní plocha o 
výměře 123 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

11. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
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12. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

13. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/24/2007/Plh ze dne 23. 
5. 2007, ve znění dodatku č. 1, uzavřené se společností TABÁK PROFIT, s. r. o., a podání 
žaloby na vyklizení a následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu 
nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
společnosti AILA AZE CZ s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o 
výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

15. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/002732/2016/Sul ze dne 15. 
11. 2016 uzavřené s panem XXXXX, a podání žaloby na vyklizení a následně podání 
exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

16. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 559/4 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

17. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 559/4 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/001685/2017/Fer ze dne 14. 
6. 2017, uzavřené s paní XXXXX, a podání žaloby na vyklizení a následně podání 
exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

18. nevyhovuje 
žádostem společností B.V.A. s.r.o., Karel Kováč Centrum, s.r.o., Josef KVAPIL a.s. a 
Coleman S.I., a.s. o nájem části pozemku parc. č. 1543/3 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

19. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc, dle Smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/88/2010/Hr uzavřené dne 
31. 1. 2011 ve znění dodatku č. 1 se společností MANEK stavební stroje spol. s r.o. a podání 
žaloby na vyklizení a následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu 
nájmu dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

20. schvaluje 
dohodu o úhradě nákladů na vybudování stavby vrtané studny v lesní školce Rampach na 
pozemku č. 458/1 lesní pozemek v k. ú. Cholina, obec Cholina, ve výši 108.520,- Kč bez 
DPH se splatností do 31. 12. 2020 se společností Lesy města Olomouce, a.s., dle důvodové 
zprávy bod č. 3.7. 

 

21. schvaluje 
dohodu o úhradě nákladů na vybudování stavby přípojky elektřiny – Březové – štípárna na 
pozemcích parc. č. 375/1 zahrada, parc. č. 384/1 trvalý travní porost, parc. č. 375/2 zahrada, 
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parc. č. 372 trvalý travní porost a parc. č. 384/3 trvalý travní porost, vše k. ú. Unčovice, obec 
Litovel, ve výši 153.054,- Kč bez DPH se splatností do 31. 12. 2020 se společností Lesy 
města Olomouce, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

22. 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 stavby vrtané studny v lesní 
školce Rampach na pozemku č. 458/1 lesní pozemek v k. ú. Cholina, obec Cholina, a o 
stavbu přípojky elektřiny – Březové – štípárna na pozemcích  parc. č. 375/1 zahrada, parc. č. 
384/1 trvalý travní porost, parc. č. 375/2 zahrada, parc. č. 372 trvalý travní porost a parc. č. 
384/3 trvalý travní porost, vše k. ú. Unčovice, obec Litovel, dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

23. schvaluje 
změnu splatnosti druhé splátky pevné složky pachtovného za rok 2020 dle pachtovní 
smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až 
č. 17 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. tak, že částka ve výši 797.181,91 
Kč bez DPH bude splatná do 31. 12. 2020 a částka ve výši 1.819.130,59 Kč bez DPH bude 
splatná do 30. 9. 2025 bod č. 3.8. 

 

24. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 359/2 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc paní 
XXXXX bod č. 3.9. 

 

25. nevyhovuje žádosti 
společnosti MOL Česká republika, s.r.o. o snížení nájemného za nájem části pozemku parc. 
č. 824/2  ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc bod č. 3.10. 

 

26. schvaluje 
změnu náležitostí nájmu části pozemku parc. č. 824/2 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti MOL Česká republika, s.r.o. spočívající v upřesnění 
účelu nájmu  a výše nájemného se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

27. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy o nájmu 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. spočívající v uvedení doby nájmu a v uvedení 
výměry části pozemku parc. č. 813/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na 
které se nachází provozní budova autobazaru ve vlastnictví pana XXXXX, dle důvodové 
zprávy bod č. 3.11. 

 

28. schvaluje 
podnájem prostor sloužících podnikání o výměře 158,56 m2 ve 2. NP budovy č.p. 198 
(obč.vyb.), Žilinská č.o. 26a, která je součástí pozemku parc. č. st. 1017 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, pro XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

29. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 150/11 ostatní plocha o výměře 350 
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
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30. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti PMC food, s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 470/6 ostatní plocha o 
výměře 83 m2 a parc. č. 473/7 ostatní plocha o výměře 24 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

31. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 290/10 ostatní plocha o výměře 22 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

32. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX a společnosti ITALIA VIVERE s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 48/3 a 
parc. č. 50/4, oba zahrada a parc. č. 50/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

33. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1164/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům 
XXXXX a paní XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 483 025,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

34. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 136/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 136/7 ostatní plocha) o 
výměře 41 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti CTS OLOMOUC, s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 93 440,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

35. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
IM/BKS/000320/2018/Hrb uzavřené se společností Waldorfská základní škola a mateřská 
škola Olomouc s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

36. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o udělení souhlasu č. OMAJ-IM/INO/001751/2018/Hrb 
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 
5.2. 

 

37. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu DN 100 na pozemcích parc. č. 311/1 a parc. 
č. 316, vše ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

38. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-EM-
BDS/000325/2020/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a panem XXXXX, kterým dojde k 
zúžení předmětu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

39. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace včetně přejezdového zpomalovacího prahu, 
parkovacích stání a chodníku na pozemcích parc. č. 533/11 orná půda, parc. č. 1231/1 a 
parc. č. 1121/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, se společností TAMPIOL 
a.s., jako prodávajícím, za kupní cenu ve výši 1.089,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 
bod č. 5.4. 
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40. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/2/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností TAMPIOL a.s., dle důvodové 
zprávy bod č. 5.4. 

 

41. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
IM/BKS/002220/2017/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností ARPRO spol. s 
r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

42. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJ-
IM/INO/002774/2018/Hrb se společností Regionální centrum Olomouc s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.6. 

 

43. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
EM/BKS/002893/2019/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností Vision spol. s 
r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

44. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností EUROGEMA CZ, a.s.  jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

45. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/25/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností EUROGEMA CZ, a.s.  jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

46. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-IM-
BKS/000952/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností eg projekt HORNÍ 
LÁN s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 

 

47. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. OMAJ-IM-
PLA/000950/2014/Hrb uzavřené se společností eg projekt HORNÍ LÁN s.r.o., dle důvodové 
zprávy bod č. 5.10. 

 

48. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM-
BDS/000053/2017/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností eg projekt 
SMETANOVY SADY – DRUHÁ ETAPA, s.r.o. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy 
bod č. 5.11. 

 

49. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o udělení souhlasu s 
vybudováním stavby č. OMAJ-IM/INO/001125/2014/Hrb uzavřené s panem XXXXX, dle 
důvodové zprávy bod č. 5.12. 
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50. schvaluje 
skončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 792/1 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dohodou dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 

 

51. schvaluje 
zrušení věcného břemene uložení a vedení plynové přípojky na pozemcích parc. č. 487/1 
orná půda, parc. č. 487/6 a parc. č. 487/7, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 
513 ostatní plocha v k. ú. Hejčín a parc. č. 1023 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Praha West Investment v.o.s., dohodou dle důvodové 
zprávy bod č. 6.2. 

 

52. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 487/1 orná půda a parc. č. 487/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 513 ostatní 
plocha v k. ú. Hejčín a parc. č. 1023 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, vše obec Olomouc ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

53. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby lávky na pozemku parc. č. 138/21 vodní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy , s.p. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

54. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby lávky na pozemku parc. č. 140 vodní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

55. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby lávky na pozemku parc. č. 138/1 vodní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

56. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby lávky na pozemcích parc. č. 77/2 vodní 
plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc a parc. č. 138/1 vodní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
6.6. 

 

57. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby lávky na pozemku parc. č. 449/6 vodní 
plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 
majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

58. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby lávky na pozemku parc. č. 1473/1 vodní 
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plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

59. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby lávky na pozemku parc. č. 140 vodní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy , s.p. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

60. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby mostu na pozemcích parc. č. 996, parc. č. 
1034/2, parc. č. 1034/3, parc. č. 1034/4 a parc. č. 1034/5, vše ostatní plocha a parc. č. 
1034/1 vodní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastníctví České republiky s 
právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

61. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby mostu na pozemcích parc. č. 540/1 vodní 
plocha, parc. č. 505/12, parc. č. 543/1, parc. č. 543/3, parc. č. 544/1, parc. č. 544/2 a parc. č. 
596/13, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

62. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

63. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na pozemku 
parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

64. revokuje 
usnesení RMO ze dne 12. 8. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 79/108, parc. č. 79/113, parc. č. 121/7 a parc. č. 545/2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

65. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 79/108, parc. č. 79/113, parc. č. 121/7 a parc. č. 545/2, vše ostatní 
plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.13. 

 

66. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 5. 2020, bod programu č. 3., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 487/3, parc. č. 487/4, parc. č. 487/7 
a parc. č. 487/70, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
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společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

67. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 487/3, parc. č. 487/4, parc. č. 487/7 a parc. č. 
487/70, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

68. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 487/53 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

69. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 433/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1176/2 zahrada v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 

 

71. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 145/2 a parc. č. 149/2, vše ostatní plocha a  parc. č. 149/1 zahrada, vše v 
k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.18. 

 

72. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 145/2 a parc. č. 149/2, vše 
ostatní plocha a  parc. č. 149/1 zahrada, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 

 

73. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 457/1 ostatní plocha a parc. č. 456 ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ, Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.19. 

 

74. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 457/1 ostatní plocha a parc. č. 
456 ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 

 

75. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 323/1 ostatní plocha a parc. č. 457/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
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6.20. 

 

76. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 323/1 ostatní plocha a parc. č. 
457/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 

 

77. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 1736/1 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 

 

78. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1736/1 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 

 

79. uděluje 
souhlas s využitím části pozemku  parc. č. 614/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc (veřejné zeleně) k realizaci projektu „Revitalizace "parčíku" a umístění mobiliáře v 
bývalé Úřední čtvrti“ panu XXXXX  za podmínek dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.1. 

 

80. souhlasí 
s prodloužením doby, na kterou je vydán souhlas s realizací projektu „Koperník – trochu jiná 
náves“ na pozemku parc. č. 721 orná půda o výměře 4 294 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc spolku Los Vesinos, z.s., do 31. 3. 2021 dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 
1.2. 

 

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

 

3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
záměr směny části pozemku parc. č. 1918/15 ostatní plocha o výměře 179 m2 (dle GP 
pozemek parc. č. 1918/15) v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti SEKNE spol. s r.o. za část pozemku parc. č. 1918/29 ostatní plocha o výměře 
115 m2 (dle GP pozemek parc. č. 1918/29) v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1 

 

3. schvaluje 
zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 626/2 ostatní plocha, v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle situačního nákresu ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto 
budoucího obtíženého ve prospěch budoucího oprávněného společnosti CETIN a.s., 
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách komunikačního vedení na dobu 
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neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.1 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 626/2 
ostatní plocha, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle situačního nákresu ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc jakožto budoucího obtíženého ve prospěch budoucího 
oprávněného společnosti CETIN a.s., spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 
komunikačního vedení dle důvodové zprávy bod 2.1 

 

5. schvaluje 
uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování přeložky 
rozvodného tepelného zařízení na části pozemku parc.č. 373/2 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc v rozsahu dle geometrického plánu mezi Olomouckým krajem 
jako povinným, společností Veolia Energie ČR jako oprávněným a statutárním městem 
Olomouc jako investorem stavby. Statutární město Olomouc jako investor stavby se 
zavazuje hradit veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene dle důvodové zprávy 
bod 2.2 

 

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

 

4 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu - MŠ Rožňavská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-4 dle části B důvodové zprávy 

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

3. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 5-7 dle části B důvodové zprávy 

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 5 dle části B důvodové zprávy 

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 7257802/0800 

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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5 Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Zimní stadion – malá hala a kotelna – demolice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle bodu 3. b) závěru důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 20125 - Organizační a odborné zajištění 
architektonicko-krajinářské soutěže - III. etapa 
protipovodňových opatření - zrušení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. ruší 
zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku z důvodů uvedených v důvodové 
zprávě. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 20183 - Sazba Olomouckých listů - zahájení, 
komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

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

 

 



 13 

3. ustavuje 
komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA  

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 

c)  rozhodnutí o námitkách, 

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

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 7.1. 
 

 

9 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: 8. 
 

 

10 Návrh podmínek rozpočtového provizoria SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
pravidla rozpočtového provizoria v případě, že nebude schválen předložený návrh rozpočtu 
SMOl na rok 2021 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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11 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. zvýšení nájemného na 64,70 Kč/m2/měsíc u bytů v domě Holická 51, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 1) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci: 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 
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XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021¨ 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 
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XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2021 

dle důvodové zprávy bod 2) 

 

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

 

12 Adaptační a mitigační strategie města Olomouce - Smlouva o 
poskytnutí dotace a projektový tým   

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
složení Projektového týmu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
přijetí dotace dle Smlouvy č. 3194100012 o poskytnutí podpory za Státního fondu životního 
prostředí ČR na realizaci projektu s názvem "Adaptační a mitigační strategie města 
Olomouce" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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4. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 11. 
 

 

13 Plán dopravní obsluhy města Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Plán dopravní obslužnosti města Olomouce 2021 - 2025 dle přílohy č. 1 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit schválený plán na webových stránkách města 

T: 21. 12. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

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

 

14 Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné 
infrastruktury 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru strategie a řízení připravit a projednat Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji 
veřejné infrastruktury ve spolupráci s pracovním týmem ve smyslu důvodové zprávy 

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

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 

15 Příprava Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace - 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na vypracování koncepční části 
integrované strategie ITI s městy Prostějovem a Přerovem. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav 
Bod programu: 14. 
 

 

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

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

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

 

17 Reporting městských příspěvkových organizací, kde je SMOl 
zřizovatelem (mimo škol) - září 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 

18 Reporting městských akciových společností, kde je statutární 
město Olomouc jediným akcionářem – říjen 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 17. 
 

 

19 Schválení zástupce opozičních zastupitelských klubů v 
poradním sboru předsedů dozorčích rad 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
rezignaci Ing. Josefa Suchánka na členství v poradním sboru předsedů dozorčích rad 

 

2. schvaluje 
nominovaného zástupce opozičních zastupitelských klubů v poradním sboru předsedů 
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dozorčích rad dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 18. 
 

 

20 Hřbitovy města Olomouce, Moravská filharmonie Olomouc a 
Moravské divadlo Olomouc - prodloužení čerpání příspěvku na 
provoz 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
prodloužení čerpání příspěvku na provoz příspěvkových organizací Hřbitovy města 
Olomouce, Moravská filharmonie Olomouc a Moravské divadlo Olomouc do 31. 3. 2021 dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 21. 12. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

21 Hřbitovy 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 Hřbitovy města Olomouce dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny na 
zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 14. 12. 2020 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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22 Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu 
příspěvkových organizací na období 2022- 2023 (mimo školská 
zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženu důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrhy střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2022-2023 dle 
důvodové zprávy a její přílohy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 21. 12. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
předložit při schvalované rozpočtové změně návrh udržitelnosti financování MDO a MFO a 
tomu odpovídající střednědobé výhledy rozpočtů 

T: 22. 2. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

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: 21. 
 

 

23 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: 22. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

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

 

25 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Rooseveltova 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Krapkova 

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobrovského 

 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Ladova 

 

7. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici V Hlinkách 

 

8. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dvořákova 

 

9. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Žerotínovo náměstí 

 

10. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Wanklova 

 

11. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Wellnerova 

 

12. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Sokolská 

 

13. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kmochova 
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14. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová 

 

15. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kosmonautů 

 

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

 

26 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

27 Tramvajová trať II.etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají 
Jeremenkova - Rámcová smlouva o financování projektu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
s přijetím dotace z Operačního programu Doprava 2014-2020 a podpisem Rámcové smlouvy 
o financování projektu, evidenční číslo 571 375 0004 na projekt "Tramvajová trať II.etapa 
Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova" 

 

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

 

28 Dodatky Smluv o poskytnutí dotace - Dotační programy 
Olomouckého kraje 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/01650/ODSH/DSM na projekt 
„Jantarová stezka, úsek Hodolanská - Libušina, 1. část“ z dotačního programu Olomouckého 
kraje 
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3. schvaluje 
podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/01664/ODSH/DSM na projekt 
„Autobusová zastávka Domov důchodců, směr hlavní nádraží“ z dotačního programu 
Olomouckého kraje 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

29 Prodej vozidel  MPO prostřednictvím autobazaru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně doplněné přílohy 

 

2. schvaluje 
odprodej vozidel prostřednictvím autobazaru dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 28. 
 

 

30 Stanovisko SMOl k navýšení kapacity základní školy ScioŠkola 
Olomouc - základní škola s.r.o. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
kladné stanovisko k navýšení kapacity základní školy ScioŠkola - základní škola s.r.o. dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele a komisi pro výchovu a vzdělávání a využití volného 
času 

T: 21. 12. 2020 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

31 Realizace oplocení v areálu ubytovny Klášterní Hradisko 146 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
realizaci oplocení, dle důvodové zprávy 
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Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

32 Bytové záležitosti BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

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

 

33 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na 
veřejných prostranstvích – Předvánoční sousedské setkání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
paní Dominice Kovaříkové výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích na akci 
"Předvánoční sousedské setkání", která se koná dne 16.12.2020 od 18:00 do 20:00 hodin 

 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc, vedoucího 
odboru ochrany 

T: ihned 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

34 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na 
veřejných prostranstvích pro akci Olomoucké Vánoce - 
Městská památková rezervace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženu důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek, na veřejných prostranstvích Městské památkové 
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rezervace Olomouc, na akci Olomoucké Vánoce, a to od právní moci rozhodnutí o udělení 
této výjimky do 11.1.2021 

 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc, vedoucího 
odboru ochrany 

T: ihned 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33.1. 
 

 

35 Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Ing. Josefa Suchánka (Piráti 
a Starostové) dnem 19. 11. 2020 
 

2. bere na vědomí 
nastoupení členky Zastupitelstva města Olomouce - náhradnice (Piráti a Starostové) paní 
doc. Mgr. Radmily Prchal Pavlíčkové, Ph.D. dnem 20. 11. 2020 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
- vzít na vědomí vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Ing. Josefa 
Suchánka (Piráti a Starostové) dnem 19. 11. 2020 
- vzít na vědomí nastoupení členky Zastupitelstva města Olomouce - náhradnice paní doc. 
Mgr. Radmily Prchal Pavlíčkové, Ph.D. (Piráti a Starostové) dnem  20. 11. 2020 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 34. 
 

 

36 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 13. zasedání 
ZMO konaného 16. 11. 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 10, část 3 usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 - Pořízení změny č. XII Územního 
plánu Olomouc: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení Změny č. XII Územního 
plánu Olomouc zkráceným postupem (T: ihned) 
T: 21. 12. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

2. ukládá 
k bodu 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 - Změna č. I Regulačního plánu RP-13 
Sídliště Lazce – vydání: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. I Regulačního 
plánu RP-13 Sídliště Lazce veřejnou vyhláškou (T: ihned) 
T: 21. 12. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
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3. ukládá 
k bodu 12, část 4 usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 - Změna č. IX Územního plánu 
Olomouc - vydání: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. IX Územního 
plánu Olomouc veřejnou vyhláškou (T: ihned) 
T: 21. 12. 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

4. ukládá 
k bodu 13, část 3 usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 - Pakt starostů a primátorů v oblasti 
klimatu a energetiky: 
- ZMO ukladá Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat dokument o 
přistoupení statutárního města Olomouce k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a 
energetiky a zaslat kanceláři Paktu (T: 14.12.2020) 
T: 21. 12. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

5. ukládá 
k bodu 17, část 3 usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 - Knihovna města Olomouce - změna 
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny: 
- ZMO ukládá odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce 
(T: 14.12.2020) 
T: 21. 12. 2020 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

6. ukládá 
k bodu 19, část 3 usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 - Individuální dotace v oblasti sportu: 

- ZMO ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotací dle důvodové zprávy (T: ihned) 

T: 21. 12. 2020 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

7. ukládá 
k bodu 20, část 3 usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 - Individuální dotace v oblasti kultury: 

- ZMO ukládá uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy (T: 
ihned) 

T: 21. 12. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

8. ukládá 
k bodu 20, část 5 usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 - Individuální dotace v oblasti kultury: 

- ZMO ukládá uzavřít dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové 
zprávy (T: ihned) 

T: 21. 12. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 35. 
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37 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Vnitřní předpis o 
majetku statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o majetku statutárního města Olomouce" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 15. 12. 2020 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 36. 
 

 

38 Organizační záležitosti-Dodatek č. 16 "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. 16 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2021 

 

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

Bod programu: 36.1. 
 

 

39 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s připojením statutárního města Olomouce jako poškozeného k trestnímu řízení, vedeného 
proti osobám J.M., L.J., G.E. a společnosti INSTA CZ s.r.o. pro zločin Pletichy při zadávání 
veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle § 257 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) trestního 
zákoníku a s žádostí o zaslání opisu usnesení o zahájení trestního stíhání. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 37. 

 
 

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

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

  

 


