ZÁPIS
z 68. schůze Rady města Olomouce, konané dne 7. 12. 2020
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(GDPR);
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)

Přítomni (bez titulů)
primátor
náměstci primátora

Žbánek
Bačák, Konečný,
Záleská

Pelikán,

Kolářová,

Major,

neuvolnění členové rady města

Šnevajs, Feranec, Holpuch (nepřítomen od 15:30
hodin), Tichý (nepřítomen od 11:15 do 12:15
hodin)

tajemník MMOl
vedoucí OKP

Večeř
Plachá

tiskové oddělení
zapisovatelky

Štědrá, Doleželová
Vychodilová, Hladíková, Sedláková

čas zahájení: 9:00 hodin velký zasedací sál, budova Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Kontrola usnesení RMO a ZMO
2
2.
Majetkoprávní záležitosti + Dodatek č. 1
3
3.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4
4.
Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – MŠ Rožňavská
5
5.
Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace
6
6.
Zimní stadion – malá hala a kotelna - demolice
7
7.
Veřejná zakázka č. 20125 – Organizační a odborné zajištění architektonickokrajinářské soutěže – III. etapa protipovodňových opatření - zrušení
8
7.1.
Veřejná zakázka č. 20183 – Sazba Olomouckých listů – zahájení, komise
9
8.
Rozpočtové změny roku 2020
10
9.
Návrh podmínek rozpočtového provizoria SMOl
11
10.
Bytové záležitosti
12
11.
Adaptační a mitigační strategie města Olomouce – Smlouva o poskytnutí
dotace a projektový tým
13
12.
Plán dopravní obsluhy města Olomouce
14
13.
Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury
15
14.
Příprava Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace – veřejnoprávní
1

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
-

smlouvy o poskytnutí dotace
Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl
jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská
zařízení) – prosinec 2020
16.
Reporting městských příspěvkových organizací, kde je SMOl zřizovatelem
(mimo škol) – září 2020
17.
Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc
jediným akcionářem – říjen 2020
18.
Schválení zástupce opozičních zastupitelských klubů v poradním sboru
předsedů dozorčích rad
19.
Hřbitovy města Olomouce, Moravská filharmonie Olomouc a Moravské
divadlo Olomouc – prodloužení čerpání příspěvku na provoz
20.
Hřbitovy města Olomouce – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
21.
Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových
organizací na období 2022 – 2023 (mimo školská zařízení)
22.
Označení vlastníka
23.
Povolení výjimky – pěší zóna
24.
Zvláštní užívání komunikací
25.
Karty typu D
26.
Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova
- Rámcová smlouva o financování projektu
27.
Dodatky Smluv o poskytnutí dotace – Dotační programy Olomouckého kraje
2020
28.
Prodej vozidel MPO prostřednictvím autobazaru
29.
Stanovisko SMOl k navýšení kapacity základní školy ScioŠkola Olomouc –
základní škola s. r. o.
30.
Realizace oplocení v areálu ubytovny Klášterní Hradisko 146
31.
Bytové záležitosti BPS
32.
Olomoucký ½ marathon – prodloužení smlouvy (staženo)
33.
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných
prostranstvích – Předvánoční sousedské posezení
33.1. Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných
prostranstvích pro akci Olomoucké Vánoce
34.
Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce
35.
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 13. zasedání ZMO konaného
16. 11. 2020
36.
Organizační záležitosti – Dodatek č. 3 „Vnitřní předpis o majetku
statutárního města Olomouce“
36.1. Organizační záležitosti – Dodatek č. 16 „Organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc“
37.
Různé – informace členů RMO
15.

oOo
68. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle
požadavků členů rady a poté byl schválen – 11 hlasů pro. Následovalo projednávání
jednotlivých bodů programu.
oOo
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Bod programu: 1.
Kontrola usnesení RMO a ZMO
Primátor provedl materiálem po stranách. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
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
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.
Majetkoprávní záležitosti + Dodatek č. 1
Konzultantky: Křížková, Kličková, Plháková – odbor majetkoprávní
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech. Rozprava byla vedena k bodům:
3.4. – výpověď nájmů částí pozemku v k.ú. Olomouc – město; Křížková okomentovala
problematiku stánků a jejich odstraňování.
3.7. a 3.8. – Lesy města Olomouce – Plháková vysvětlila, že předkládaný bod se týká změny
splatnosti splátky pachtovného za rok 2020 v souvislosti s investiční akcí „LC U Hájenky
etapa I“, doplatek pachtovného za rok 2020 bude řešen až v následujícím roce.
3.11. – nájem části pozemku v k. ú. Holice – Kličková reagovala na dotaz ohledně výše
nájemného s tím, že částka byla stanovena dle znaleckého posudku.
5.8. – 5.11. – dodatky ke smlouvám o budoucím darovacím smlouvám – členové rady se
dotazovali na důvody prodloužení; konzultantka reagovala, že důvody pro prodloužení byly
relevantní a že je tak postupováno dle zákona.
Ostatní body předloženého materiálu byly projednány bez rozpravy.
Na stůl byl rozdán Dodatek č. 1, který Křížková blíže okomentovala. K dodatku byla vedena
rozprava ohledně následné údržby nově vybudovaného parčíku s tím, že další dílčí kroky
musí být schváleny Útvarem hlavního architekta a odborem městské zeleně a odpadového
hospodářství. Materiál byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 105/58 zahrada o výměře 246 m2 v k. ú. Olomouc3

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. 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.
4

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.
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. Olomoucměsto, 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

5

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,
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.
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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.
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. OMAJIM/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-EMBDS/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
7

a.s., jako prodávajícím, za kupní cenu ve výši 1.089,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy
bod č. 5.4.

40.
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/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. OMAJIM/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. OMAJIM/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. OMAJEM/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-INB/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-INB/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-IMBKS/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-IMPLA/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-IMBDS/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.
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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.
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 dů9

vodové zprávy bod č. 6.7.
58.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby lávky na pozemku parc. č. 1473/1 vodní
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.

10

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 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.
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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. 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.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2
Bod programu: 3.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Konzultanti: Drešr, Válková, Miklas – odbor investic
Major uvedl bod. Válková v rozpravě reagovala na dotazy členů rady. Předložený materiál
včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav.
Usnesení:
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
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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
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
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4.
Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – MŠ Rožňavská
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic
Major uvedl bod. Drešr okomentoval důvody navýšení finančních prostředků dotovaného
projektu MŠ Rožňavská a dále reagoval na dotazy členů rady. Schváleno bez úprav
v předloženém znění.
Usnesení:
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:
O:

11. 1. 2021
vedoucí odboru školství

3.
ukládá
zajistit plnění povinností č. 5-7 dle části B důvodové zprávy
T:
O:
4.

11. 1. 2021
vedoucí odboru investic
ukládá
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zajistit plnění povinnosti č. 5 dle části B důvodové zprávy
T:
O:

11. 1. 2021
vedoucí ekonomického odboru

5.
ukládá
zrušit zvláštní účet č. 7257802/0800
T:
O:

11. 1. 2021
vedoucí ekonomického odboru

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 5.
Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic
Major okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 6.
Zimní stadion – malá hala a kotelna - demolice
Konzultanti: Drešr – odbor investic
Major uvedl bod s tím, že jsou navrženy dvě varianty dalšího postupu. Následně obě varianty
blíže okomentoval. Po diskusi, kde konzultant reagoval na dotazy, bylo akceptováno
stanovisko předkladatele, tj. postupovat dle varianty b. Materiál jako celek byl schválen bez
úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle bodu 3. b) závěru důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 se zdržel
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 7.
Veřejná zakázka č. 20125 – Organizační a odborné zajištění architektonickokrajinářské soutěže – III. etapa protipovodňových opatření - zrušení
Konzultant: Chrenko – odbor investic
Primátor okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. Schváleno
v předloženém znění.
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Usnesení:
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.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 7.1.
Veřejná zakázka č. 20183 – Sazba Olomouckých listů – zahájení, komise
Konzultanti: Chrenko – odbor investic; Konečný – odbor kancelář primátora
Primátor uvedl bod a předal slovo Tichému, který blíže okomentoval předmět veřejné
zakázky. V rozpravě následně reagoval na dotazy členů rady. Po diskusi byla důvodová
zpráva upravena v interních rozpravy – tj. úpravou technické kvalifikace veřejné zakázky a
harmonogramu zadávacího řízení. S uvedenými úpravami byl materiál jednohlasně
schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
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) k rozhodnutí o námitkách,
d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8

Bod programu: 8.
Rozpočtové změny roku 2020
Konzultantky: Hélová, Dokoupilová – odbor ekonomický
Bačák provedl materiálem. Schváleno bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
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Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2020
dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9

Bod programu: 9.
Návrh podmínek rozpočtového provizoria SMOl
Konzultantky: Hélová, Dokoupilová – odbor ekonomický
Bačák uvedl bod a blíže okomentoval návrh a pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021.
Jako předkladatel však doporučuje navržený rozpočet na rok 2021 schválit. V případě, že by
Zastupitelstvo města Olomouce předložený návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 nechválilo,
bude na stůl předložen materiál týkající se rozpočtového provizoria. Konzultantky dále
doplnily předpokládané příjmy a výdaje rozpočtového provizoria s tím, že podrobně
okomentovaly zákonem určené limity. Po diskusi, kde konzultantky reagovaly na dotazy, a
připomínky členů rady bylo doporučeno, aby ekonomický odbor vydal metodiku pro splnění
povinností stanovených rozpočtovými pravidly. Dále připraví materiál s možným nejbližším
termínem konání ZMO, kde bude nový návrh rozpočtu SMOl projednán. Materiál byl
schválen s úpravou usnesení a to doplněním, že rada doporučuje zastupitelstvu města
schválit pravidla rozpočtového provizoria v případě, že nebude schválen předložený návrh
rozpočtu na rok 2021. Na závěr Bačák uvedl, že materiál bude postoupen Finančnímu
výboru ZMO.
Usnesení:
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
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10

Bod programu: 10.
Bytové záležitosti
Konzultant: Zelenka – ředitel SNO, a.s.
Pelikán uvedl bod. Zelenka v rozpravě reagoval na dotazy ohledně prodloužení nájemních
smluv. Předložený materiál byl schválen bez úprav.
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V rámci projednávaného bodu byla otevřena otázka výše nájemného u bytů BPS. Zelenka
upozornil na neadekvátní výši sazby nájemného s ohledem na tržní sazbu v ostatních
městských bytech. Členové rady uložili Zelenkovi vypracovat a následně předložit radě
materiál týkající se výše nájemného ve správě SNO, a.s.
Usnesení:
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
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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, 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
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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
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)
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11

Bod programu: 11.
Adaptační a mitigační strategie města Olomouce – Smlouva o poskytnutí dotace a
projektový tým
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – OSTR; Sečkařová – odbor dotačních projektů
Primátor okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy radních. Schváleno bez
úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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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
4.
pověřuje
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 12.
Plán dopravní obsluhy města Olomouce
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – OSTR; Dokoupilová – odbor dopravy a územního rozvoje
Primátor uvedl bod. Konzultanti blíže okomentovali koncepční dokument Plán dopravní
obsluhy města Olomouce s tím, že materiál byl projednán v dopravní komisi s doporučujícím
stanoviskem. Diskutována byla zejména otázka výše cen jízdného dopravců v městech ČR
v porovnání se SMOl. Po rozpravě byl materiál schválen bez úprav.
Usnesení:
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:
O:

21. 12. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13
Bod programu: 13.
Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury
Konzultanti: Bogoč, Křenková, Růžičková – odbor strategie a řízení
Bogoč – uvedl bod a sdělil, že v materiálu jsou nastíněny modely, které využívají jiná města.
Předmětem diskuse by mělo být rozhodnutí, který model (variantu) dále rozpracovávat.
V případě výběru jednoho z modelů, budou připravovány další, detailnější postupy a ty
budou pak předkládány radě města.
V rámci diskuse byla navržena úprava usnesení č. 2, kde se vyškrtlo slovo „v modelu“.
Z toho vyplynulo, že další postup bude řešen v rámci pracovního týmu.
Po této úpravě usnesení bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
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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:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14

Bod programu: 14.
Příprava Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace – veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na vypracování koncepční části
integrované strategie ITI s městy Prostějovem a Přerovem.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15

Bod programu: 15.
Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným
zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení) – prosinec
2020
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
Primátor okomentoval předložený materiál. Byla prodiskutována situace v jednotlivých
městských společnostech. Poté bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 16.
Reporting městských příspěvkových organizací, kde je SMOl zřizovatelem (mimo škol)
– září 2020
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
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Bogoč uvedl bod a shrnul co vše je součástí předkládaného materiálu.
Radní doporučovali, aby tento reporting byl předkládán každý měsíc
informovanosti o stavu a činnostech městských příspěvkových organizací.
Po ukončení diskuse bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:

z důvodu

1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17

Bod programu: 17.
Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným
akcionářem – říjen 2020
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
V rámci diskuse byla řešena zejména situace v akciové společnosti Výstaviště Flora
Olomouc. Poté bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 18.
Schválení zástupce opozičních zastupitelských klubů v poradním sboru předsedů
dozorčích rad
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl odhlasován.
Usnesení:
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 dozorčích rad dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19

Bod programu: 19.
Hřbitovy města Olomouce, Moravská filharmonie Olomouc a Moravské divadlo
Olomouc – prodloužení čerpání příspěvku na provoz
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
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Usnesení:
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:
O:

21. 12. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20

Bod programu: 20.
Hřbitovy města Olomouce – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
Materiál byl projednán bez rozpravy a beze změn schválen.
Usnesení:
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:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21

Bod programu: 21.
Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na
období 2022 – 2023 (mimo školská zařízení)
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
Svozil k tomuto materiálu uvedl, že tak, jako město musí schválit střednědobý rozpočtový
výhled, tak i příspěvkové organizace mají tuto povinnost. V případě, že dojde ke změně
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vlivem rozhodnutí zastupitelstva, budou společnosti vyzvány k aktualizaci těchto
střednědobých výhledů dle požadavků zřizovatele.
Z diskuse dále vyplynulo, že je třeba se v příštím roce zaměřit na problematiku dlouhodobé
udržitelnosti zejména u MDO a MFO.
V návaznosti na tyto informace bylo doplněno usnesení o bod č. 4 „ukládá předložit při
schvalované rozpočtové změně návrh udržitelnosti financování MDO a MFO a tomu
odpovídající střednědobé výhledy rozpočtů.“ O: Záleská, T: 22. 2. 2021.
Po úpravě bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
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:
O:

21. 12. 2020
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:
O:

22. 2. 2021
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22

Bod programu: 22.
Označení vlastníka
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Počet označení vlastníka byl schválen tak, jak byl navržen v předloženém materiálu.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23
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Bod programu: 23.
Povolení výjimky – pěší zóna
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Změna byla provedena pouze u žadatele Elektroprivat Vaďura, kdy byla přidělena 1
nepřenosná karta na konkrétní RZ. Poté byl materiál schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24

Bod programu: 24.
Zvláštní užívání komunikací
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
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
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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
14.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová
15.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kosmonautů
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25

Bod programu: 25.
Karty typu D
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje
Materiál byl schválen v takové podobě, v jaké byl předložen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26

Bod programu: 26.
Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova –
Rámcová smlouva o financování projektu
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů
Sečkařová pouze konstatovala, že se jedná o vydání smlouvy, závěrečný akt, aby se projekt
mohl realizovat. Dále k materiálu nebyly žádné dotazy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
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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"
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27

Bod programu: 27.
Dodatky Smluv o poskytnutí dotace – Dotační programy Olomouckého kraje 2020
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
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
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
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28

Bod programu: 28.
Prodej vozidel MPO prostřednictvím autobazaru
Konzultanti: Skalický – ředitel MPO
Skalický okomentoval předložený materiál.
Radní postrádali v materiálu informace o nabídkových cenách, za které by měla být vozidla
odprodána. Proto projednávání bodu přerušili a požádali zpracovatele o doplnění.
V průběhu rady obdrželi radní požadované informace. Poté bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně doplněné přílohy
2.
schvaluje
odprodej vozidel prostřednictvím autobazaru dle důvodové zprávy
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 se zdrželi
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29

Bod programu: 29.
Stanovisko SMOl k navýšení kapacity základní školy ScioŠkola Olomouc – základní
škola, s. r. o.
Konzultanti: Fantová – odbor školství
Komisí bylo navrženo nevyhovět žádosti. S tímto se radní neztotožnili a požadovali hlasování
o protinávrhu, tedy o vydání kladného stanoviska k navýšení kapacity základní školy.
Hlasováno bylo takto: 6 pro, 5 se zdrželo.
V návaznosti na hlasování došlo k úpravě usnesení č. 2, kde bylo namísto slova „záporné“
uvedeno slovo „kladné“ a dále bylo doplněno usnesení č. 3 takto: „ukládá informovat o
přijatém usnesení žadatele a komisi pro výchovu a vzdělávání a využití volného času.
O: vedoucí odboru školství, T: 21. 12. 2020“
Usnesení:
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:
O:

21. 12. 2020
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 se zdrželo
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30

Bod programu: 30.
Realizace oplocení v areálu ubytovny Klášterní Hradisko 146
Konzultant: Majer - odbor sociálních věcí
Kolářová okomentovala materiál a konstatovala, že oplocením se zabrání navážení odpadu
na pozemek a zakládání černých skládek, čímž město uspoří prostředky za jejich případnou
likvidaci. Upozornila, že s pozemkem se počítá pro možnost umístění skladových a obytných
kontejnerů pro Charitu Olomouc.
Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
realizaci oplocení, dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
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Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31

Bod programu: 31.
Bytové záležitosti BPS
Kolářová konstatovala, že žádosti prošly sociální komisí a navrhla materiál schválit
v předloženém znění.
Projednáno bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
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
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32

Bod programu: 32.
Olomoucký ½ marathon – prodloužení smlouvy (staženo)
Záleská uvedla bod.
Bylo konstatováno, že smlouva byla uzavřena před 10 lety, řada věcí se změnila. Měla by
být revidována a aktualizována na základě poznatků z minulých let, a to i ve spolupráci se
zástupci společností TSMO, DPMO ad. Bod byl stažen s tím, že bude uzavřena nová
smlouva.

Bod programu: 33.
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných
prostranstvích – Předvánoční sousedské setkání
Materiál byl projednán bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
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:
O:

ihned
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33
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Bod programu: 33.1.
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných
prostranstvích pro akci Olomoucké vánoce
Materiál byl po rozpravě schválen bez úprav.
Usnesení:
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
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:
O:

ihned
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34

Bod programu: 34.
Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce
Materiál projednán bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
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
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35
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Bod programu: 35.
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 13. zasedání ZMO konaného 16. 11.
2020
Primátor provedl materiálem po stranách. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
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
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 ukládá 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
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poskytnutí dotací dle důvodové zprávy (T: ihned)
T:
O:

21. 12. 2020
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:
O:

21. 12. 2020
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:
O:

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

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36

Bod programu: 36.
Organizační záležitosti – Dodatek č. 3 „Vnitřní předpis o majetku statutárního města
Olomouce“
Tajemník okomentoval důvody přijetí dodatku. Projednáno bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
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
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37

Bod programu: 36.1.
Organizační záležitosti – Dodatek č. 16 „Organizačního řádu Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc“
Tajemník okomentoval materiál. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
Dodatek č. 16 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2021
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38

Bod programu: 37.
Různé
Major - uvedl bod. Zmínil, že předpokládaná cena zakázky byla vyšší než cena vysoutěžená.
Z důvodu opatrnosti a zajištění jednání města s péčí řádného hospodáře navrhl se
k trestnímu řízení připojit, což je i v souladu s doporučením AK Ritter-Šťastný.
Usnesení:
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.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 zdržel se.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39

Bod programu: 38.
Různé – informace členů RMO
Primátor:
- informoval, že novoroční setkání členů RMO s vedoucími odborů se letos kvůli
nepříznivé epidemiologické situaci neuskuteční.
- 16. 12. 2020 proběhne pracovní jednání RMO se zástupci VFO, a.s.
Problematika převodu bytů Jižní, Jiráskova: Členům rady byl rozdán návrh společného
stanoviska k převodům vlastnického práva, nebo spoluvlastnického podílu k bytům a
bytovým domům zpracovaný Svazem měst a obcí navazující na vyjádření MMR ČR a MV
ČR. AK Konečný byla pověřena zpracováním vyjádření za město.
Setkání členů Rady města Olomouce s předsedou KMČ č. 9 Nedvězí s panem
Lubošem Černohouzem
Konzultanti: Horňáková - odd. KMČ a DP; Luňáček - OSTR; Drešr – odbor investic
Primátor přivítal předsedu KMČ č. 9 Nedvězí pana Černohouze a požádal, aby přednesl
témata k jednání za danou městskou část.
L. Černohouz poděkoval za možnost prodiskutovat s radou města témata, které jsou v dané
části v současné době aktuální.
Nejprve seznámil radní s historií obce. Mimo jiné zmínil skutečnost, že součásti města
Olomouce se stala po připojení v roce 1974. Od té doby je na rozpočtu města závislá.
Dále byla projednána jednotlivá témata:
1. Plánování investic a oprav - v této souvislosti požádal radu města, aby se zástupci KMČ
mohli účastnit diskuse o investicích, které je potřeba zařadit do rozpočtu. V rámci
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dlouhodobého plánu investic vybral tři důležité, tj. vybudování přechodu na ul. Jilemnického
a Štúrova, oprava propustku potoku Romza, oprava chodníků. Požádal, aby se zástupci
komise mohli sejít s vedením města a projednat zařazení nejdůležitějších akcí pro tuto
městskou část. Uvedl, že důležitější než oprava propustku je dle jeho názoru spíše
vybudování a opravy chodníků. V této souvislosti poděkoval za finance poskytované
městským částem v rámci tzv. estetizace, které jsou pro ně přínosem.
Primátor reagoval, že OSTR se nyní zabývá zapracováním všech požadavků městských
částí, kde vznikne určitý nástroj, ze kterého bude město čerpat. S ohledem na současný stav
a stav městského rozpočtu ovšem poznamenal, že není možné v nejbližší době slibovat
realizaci investičních akcí. V dlouhodobém plánu investic je velké množství akcí za miliardy
korun a bude potřeba využít financí z dotací v rámci dalšího plánovacího období, aby bylo
možné alespoň některé akce realizovat.
L. Černohouz uvedl, že v rámci městské části proběhla anketa, kde občané označili priority,
které je potřeba řešit, což je např. zmíněný přechod na ul. Jilemnického.
2. Doprava a bezpečnost - obec je zatížena osobní i nákladní dopravou, která je vedena
hlavními tahy v její bezprostřední blízkosti. Průjezd obcí zneužívají jako tranzit, řidiči si tudy
zkracují cestu. Komise se snaží být aktivní, navrhovala umístění zpomalovacích prahů.
Zmínil, že za tímto účelem vyvolali jednání na kraji i na městě, aby se pokusili situaci zlepšit,
ale zatím bez výsledku. Za tímto účelem občané sepsali i petici. Požádal o vznik malé
pracovní skupiny, kde by byl zástupce KMČ, petentů a města, aby bylo možné situaci aktivně
řešit. Zmínil také návrh na vybudování kruhového objezdu v obci.
Primátor k tomu uvedl, že jednal s novým hejtmanem, který přislíbil svolat jednání za účelem
zahájení kooperace kraje a města k problematice investic, dopravy a dalších témat, budou
probíhat pravidelné schůzky.
3. Cyklostezka Nedvězí - Olomouc - v této věci se již KMČ vyjádřilo k investičnímu záměru a
zvolilo variantu trasy, která je finančně méně náročná a příznivější i z hlediska bezpečnosti.
Požádal, aby do rozpočtu v nejbližší době byly již zařazeny finance na zpracování projektu.
Luňáček uvedl podrobnější informace k dopravnímu řešení cyklostezky a informoval i o
řešení majetkoprávních záležitostí. Jako snadnější řešení uvedl možnost využití cest pro
obsluhu polností.
Primátor popřál panu Černohouzovi pěkný advent a poděkoval mu za účast na jednání rady
města.

Jednání Rady města Olomouce bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 10. 12. 2020

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

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