
 

USNESENÍ 
 

z 69. schůze Rady města Olomouce, konané dne 21. 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 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 21. 12. 2020 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
část 76 bodu č. 2 usnesení RMO 15. 7. 2019 týkající se Majetkoprávních záležitostí - jednání 
se společností Moravské železárny, a. s. 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. st. 826/1 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 239 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za období od 23. 2. 
2005 do 30. 9. 2007 ve výši 12.906,- Kč, pozemku parc. č. st. 861 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 212 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouce za období od 24. 
5. 1991 do 30. 9. 2007 ve výši 291.241,- Kč, pozemku parc. č. st. 231/1 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 250 m2, parc. č. st. 231/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 252 m2, 
parc. č. st. 232/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 242 m2, parc. č. st. 232/2 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 243 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za období 
od 24. 5. 1991 do 30. 9. 2007 ve výši 184.737,- Kč ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. nevyhovuje žádosti 
společnosti GOLD OFFICE s.r.o. o prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 624/3 ostatní 
plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-
NS/55/2010/Hr uzavřené dne 5. 10. 2010 do 31. 12. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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3. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/001525/2015/Mlc ze dne 16. 6. 2015, ve znění 
dodatku č. 1 uzavřenou se společností Štěrkovny Olomouc a.s., jejímž předmětem je nájem 
pozemku parc. č. 1213 orná půda o výměře 69 078 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, 
spočívající ve změně doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 
2021, a ve snížení výše nájemného od 1. 1. 2021 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod 
č. 1.3. 

 

4. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016, ve 
znění dodatků č. 1 až č. 4 uzavřené se Zemědělským družstvem Slavonín, jejímž předmětem 
je pacht pozemků v k. ú. Nedvězí u Olomouce, k. ú. Nemilany, k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
k. ú. Povel a k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc, spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 
776/5 orná půda o výměře 295 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z předmětu pachtu dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

5. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 2.1. 

 

6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu MMOl a řediteli společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. jednat o 
dalších náležitostech koupě částí pozemku parc. č. 1081/37 orná půda o  celkové výměře 6 
015 m2, jehož součástí je stavba veřejně přístupné účelové komunikace, v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc z vlastnictví společnosti Za retailem Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 2.1. 

T: 15. 3. 2021 
O: vedoucí odboru majetkoprávního, ředitel spol. Aquapark Olomouc, a. s. 
 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou přístupových chodníků na pozemcích parc. 
č. 555/2 ostatní plocha a parc. č. st. 1054/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, se Společenstvím vlastníků Tř. Svornosti 502/47, 503/49, dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

8. nevyhovuje žádosti 
společnosti euroAWK s.r.o. o změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-
SMV/PACH/001229/2020/Plh uzavřené dne 13. 7. 2020, jejímž předmětem je pacht částí 
přístřešků MHD, a to jednotlivých reklamních panelů (city-light vitrín), spočívající v 
prodloužení doby pachtu do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

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

 

3 Pacht reklamních panelů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
pacht reklamních panelů v přístřešcích MHD, a to  

1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 1 na pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha a 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 2 na pozemku parc. č. 1082/4 ostatní plocha, vše v k. 
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ú. Černovír, obec Olomouc,              

2 reklamních panelů v přístřešku poř. č. 3 na pozemku parc. č. 624/2 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 4 na pozemku parc. č. 842/7 ostatní plocha, 2 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 5 na pozemku parc. č. 120/5 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 6 na pozemcích parc. č. 185/1 trvalý travní porost a 
parc. č. 813/3 ostatní plocha, 1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 7 na pozemku  parc. č. 
624/26 ostatní plocha a 1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 8 na pozemku  parc. č. 
624/26 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,  

1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 9 na pozemku parc. č. 1414/1 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 10 na pozemku parc. č. 1420/4 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 11 na pozemku parc. č. 1420/13 ostatní plocha a 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 12 na pozemku parc. č. 1420/13 ostatní plocha, vše v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 

1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 13 na pozemku parc. č. 35/1 zahrada v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, 

1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 14 na pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha, 1 
reklamního  panelu v přístřešku poř. č. 15 na pozemku parc. č. 115/2 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 16 na pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha a 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 17 na pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha,  vše v k. 
ú. Lazce, obec Olomouc,  

1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 18 na pozemku parc. č. 509/3 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 19 na pozemku parc. č. 590/2 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 20 na pozemku parc. č. 51/2 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 21 na pozemku parc. č. 555/7 ostatní plocha, 2 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 22 na pozemku parc. č. 49/2 orná půda, 1 reklamního 
panelu v přístřešku poř. č. 23 na pozemku parc. č. 718/12 ostatní plocha a 2 reklamních 
panelů v přístřešku poř. č. 24 na pozemku parc. č. 575/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, 

1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 25 na pozemku parc. č. 800/4 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 26 na pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha, 2 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 27 na pozemku parc. č. 549/3 ostatní plocha, 2 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 28 na pozemku parc. č. 590/4 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 29 na pozemku parc. č. 556/3 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 30 na pozemku parc. č. 557/5 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 31 na pozemku parc. č. 557/1 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 32 na pozemku parc. č. 557/1 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 33 na pozemku parc. č. 1063 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 34 na pozemku parc. č. 1065/4 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 35 na pozemku parc. č. 536 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 36 na pozemku parc. č. 542 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 37 na pozemku parc. č. 631/2 ostatní plocha, 2 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 38 na pozemku parc. č. 800/7 ostatní plocha a 2 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 39 na pozemku parc. č. 607/11 ostatní plocha, vše v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 

1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 40 na pozemku parc. č. 94/31 ostatní plocha, 2 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 41 na pozemku parc. č. 149 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 42 na pozemku parc. č. 124/16 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 43 na pozemku parc. č. 124/16 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 44 na pozemku parc. č. 158/3 ostatní plocha, 3 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 45 na pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha, 2 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 46 na pozemku parc. č. 79/4 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 47 na pozemku parc. č. 79/30 ostatní plocha, 1 
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reklamního panelu v přístřešku poř. č. 48 na pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 49 na pozemku parc. č. 125/20 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 50 na pozemku parc. č. 75/72 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 51 na pozemku parc. č. 134/1 ostatní plocha, 2 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 52 na pozemku parc. č. 105/49 ostatní plocha, 2 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 53 na pozemku parc. č. 125/8 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 54 na pozemku parc. č. 124/10 ostatní plocha a 2 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 55 na pozemku parc. č. 124/9 ostatní plocha, vše v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc,  

1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 56 na pozemku parc. č. 96 ostatní plocha a 1 
reklamního panelu    v přístřešku poř. č. 57 na pozemku parc. č. 97/1 ostatní plocha, vše v k. 
ú. Pavlovičky, obec Olomouc,  

2 reklamních panelů v přístřešku poř. č. 58 na pozemku parc. č. 345/4 ostatní plocha, 2 
reklamních panelů v přístřešku poř. č. 59 na pozemku parc. č. 460/88 ostatní plocha, 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 60 na pozemku parc. č. 497/2 ostatní plocha a 1 
reklamního panelu v přístřešku poř. č. 61 na pozemku parc. č. 350/22 ostatní plocha, vše v k. 
ú. Povel, obec Olomouc,  

1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 63 na pozemku parc. č. 938/2 trvalý travní porost v 
k. ú. Řepčín, obec Olomouc,  

1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 64 na pozemku parc. č. 110/3 ostatní plocha v k. ú 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc, 

1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 65 na pozemku parc. č. 432/18 ostatní plocha v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc,  

1 reklamního panelu v přístřešku poř. č. 66 na pozemku parc. č. st. 1030 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,  

2 reklamních panelů v přístřešku poř. č. 68 na pozemku parc. č. 736 ostatní plocha v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a 

2 reklamních panelů v přístřešku poř. č. 69 na pozemku parc. č. 792/2 ostatní plocha v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy. 

 

2. ukládá 
JUDr. Martinu Majorovi ihned podepsat pachtovní smlouvu. 

T: 11. 1. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Cena vodného a stočného na rok 2021  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
výši vodného a stočného pro rok 2021 
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3. schvaluje 
uzavření dodatku č. 62 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 29. 3. 2000, jehož předmětem bude výše nájemného pro rok 
2021, výše vodného a stočného pro rok 2021 a změna Smlouvy dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Smlouva o obstarání správy nemovitostí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. svěřuje 
pozemek parc. č. st. 114 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 839 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy. 

 

2. svěřuje 
pozemek parc. č. st. 115 zastavěná plocha a nádvoří o zvýšené výměře 983 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy. 

 

3. uděluje 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí 
Olomouc, a.s., předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 10 ke Smlouvě o obstarání správy 
nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění 
dodatků č. 1 až č. 9 se statutárním městem Olomouc dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

4. schvaluje 
uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a 
povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění dodatků č. 1 až č. 9, který tvoří přílohu č. 1 
důvodové zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě 
na pozemku parc.č. 718/9 ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch 
statutárního města Olomouc v rozsahu dle situačního schématu, věcné břemeno bude 
spočívat v právu umístění a provozování koordinačního kabelu a v právu vstupu a vjezdu na 
služebný pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav a údržby, a to 
na dobu na dobu životnosti podzemního koordinačního vedení a za jednorázovou úhradu 
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stanovenou znaleckým posudkem dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cyklostezky a souhlasu s 
umístěním stavby na části pozemku parc. č. 575/48 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc v rozsahu dle situačního schématu ve vlastnictví Gas Net, s.r.o. ve prospěch 
statutárního města Olomouc, služebnost  bude spočívat v právu umístění a provozování 
cyklostezky v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem umístění, provozování, 
provádění oprav, úprav a údržby cyklostezky, a to na dobu na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o omezení nemovité věci služebností, přičemž 
nemovitou věcí bude budoucí cyklostezka statutárního města Olomouce, umístěná na 
pozemku parc. č. 575/48 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, která bude 
omezená služebností umístění a provozování 4 kusů uličních poklopů (3x uzávěr, 1x 
odvodňovač) ve vlastnictví společnosti Gas Net, s.r.o. v rozsahu dle situačního schématu, 
služebnost bude ve prospěch společnosti Gas Net, s.r.o. zřízena na dobu neurčitou a 
bezúplatně dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

5. schvaluje 
ukončení smlouvy o zřízení služebnosti ze dne 16. 7. 2019 na části pozemku parc. č. 775/1 
ostatní plocha, v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem 
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje v rozsahu dle geometrického plánu, 
spočívající ve zřízení, provozování a údržbě kabelového vedení veřejného osvětlení a právu 
vstupu oprávněných osob za tímto účelem, ve prospěch statutárního města Olomouce, 
úplata z této smlouvy bude řešena dle postupu uvedeného v důvodové zprávě bod 2.1. 

 

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

 

7 Veřejná zakázka č. 20188 - Měnírna Fibichova - příkazní 
smlouva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky č. 20188 Měnírna Fibichova mezi 
statutárním městem Olomouc a Dopravním podnikem města Olomouce a.s. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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8 Veřejná zakázka č. 20183 - Sazba Olomouckých listů - zadání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele pro uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

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

 

9 Veřejná zakázka č. 19137 - Příprava ISg ITI OA pro období 2021-
2027 - výběr zpracovatele 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 7.2. 
 

 

10 Veřejná zakázka č. 20161 - Poradenská činnost v rámci 
koncernového řízení a koncepčních dokumentů strategické 
infrastruktury - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k 
výše uvedené veřejné zakázce, 

 

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

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 7.3. 
 

 

11 Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel, přeložka Nej cz 
s.r.o. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy dle bodu 3) důvodové zprávy 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

12 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – Radnice II 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-6 dle části B důvodové zprávy 

T: 25. 1. 2021 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

3. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 7 dle části B důvodové zprávy 

T: 25. 1. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 7-9 dle části B důvodové zprávy 

T: 25. 1. 2021 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 5597782/0800 

T: 25. 1. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

13 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. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka schvalováním rozpočtových změn roku 2020  

od 22. 12. 2020 do 31. 12. 2020 v souladu s platným závazným ukazatelem pro rok 2020 
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4. 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: 10. 
 

 

14 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

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

a) Černá cesta 27, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s XXXXX dle upravené důvodové 
zprávy bod 1a) 

b) U letiště 6, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s XXXXX dle upravené důvodové zprávy bod 
1b) 

c) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 2+1 s XXXXX a XXXXX dle upravené důvodové 
zprávy bod 1c) 

d) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s XXXXX dle upravené důvodové zprávy bod 
1d) 

e) Na Hrázi 4, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+kk s XXXXX dle upravené důvodové zprávy bod 
2) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 
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XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Polská 57, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

  

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

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 
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XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX Přichystalova 66, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

  

d) do 31.1.2021, do 30.6.2021, do 14.2.2022, do 18.6.2022 s nájemci: 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.6.2021 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc, Olomouc – do 18.6.2022 

  

e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXXvá, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – byt pro seniory – na 3 měsíce 
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XXXXX Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – na 3 měsíce, jmenovaná uhradila dluh a žádá o 
prodloužení nájemní smlouvy 

dle upravené důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d, e) 

  

f) prodloužení nájemní smlouvy XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc při splnění podmínek 
uvedených v bodě 4 upravené důvodové zprávy 

 

3. vyhovuje 
žádosti XXXXX o rozšíření subjektu na straně nájemce o XXXXX, byt č. 2, Ztracená 3, 
Olomouc  

dle upravené důvodové zprávy bod 5) 

 

4. ukládá 
připravit návrh zřízení Fondu rozvoje bydlení SMOl 

T: 8. 2. 2021 
O: vedoucí právního odboru 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

15 Správa nemovitostí Olomouc, a. s. – souhlas se zahájením 
zadávacího řízení – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Správa nemovitostí 
Olomouc, a.s., IČO: 25898736 o udělení předchozího souhlasu se zadávacím řízením s 
názvem I.P.PAVLOVA 184/69, K.Ú. NOVÁ ULICE, OLOMOUC – rekonstrukce objektu dle 
důvodové zprávy. 

 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové 
zprávy. 

T: 11. 1. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
představenstvo a.s. 

Bod programu: 12. 
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16 Plány odpisů majetku na rok 2021 u příspěvkových organizací 
(mimo školská zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
plány odpisů majetku na rok 2021 příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) dle 
přílohy důvodové zprávy 

 

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

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

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

Bod programu: 13. 
 

 

17 Návrhy podnikatelských plánů městských společností, kde je 
SMOl jediným akcionářem na rok 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 14. 
 

18 Zoologická zahrada Olomouc - vyřazení majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc 

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 15. 
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19 Lokalita Tržnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
postupovat dle bodu 4) důvodové zprávy 

T: 25. 1. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí 

odboru investic 
 

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

 

20 AQUAPARK OLOMOUC, a.s. - Smlouva o pachtu Plaveckého 
stadionu Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o pachtu plaveckého stadionu ve variantě B se společností AQUAPARK 
OLOMOUC, a.s., dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
minimální rozsah a dobu provozu a zpřístupnění Plaveckého stadionu veřejnosti dle přílohy 
č. 3 důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na movité věci dle přílohy č. 5 důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na trafostanici dle přílohy č. 6 důvodové zprávy včetně závazků z ní 
vyplývajících a zmocňuje společnost AQUAPARK OLOMOUC, a.s., k jejich plnění 

 

6. schvaluje 
v souladu s článkem 41 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání na odkoupení věcí 
movitých (dlouhodobý a krátkodobý majetek) a technologického zařízení (transformátor VN) 
dodavateli dle DZ a jejich příloh 

 

7. schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o bezplatném užívání Plaveckého stadionu Olomouc s 
SKUP Olomouc, z.s. dle přílohy č. 7 důvodové zprávy 

 

8. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti AQUAPARK 
OLOMOUC, a.s., o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o pachtu plaveckého 
stadionu a smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se statutárním 
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městem Olomouc dle přílohy č. 1 a č. 9 důvodové zprávy. 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

21 Dodatky ke smlouvám s VFO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu 

 

3. schvaluje 
uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o zajištění péče o městskou zeleň 

 

4. ukládá 
ihned podepsat náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi Dodatek č.1 ke smlouvě o 
zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu 

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

5. ukládá 
ihned podepsat náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi Dodatek č.2 ke smlouvě o 
zajištění péče o městskou zeleň 

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

6. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Výstaviště Flora, a.s. 
o udělení předchozího souhlasu s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění péče o 
parky, rozárium a botanickou zahradu se statutárním městem Olomouc dle přílohy č.1 
důvodové zprávy 

 

7. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Výstaviště Flora, a.s. 
o udělení předchozího souhlasu s uzavřením Dodatku č.2 ke smlouvě o zajištění péče o 
městskou zeleň se statutárním městem Olomouc dle přílohy č.2 důvodové zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

22 ODÚR - Dohoda o zrušení Smlouvy k zabezpečení VPS ve 
městě Olomouci a smlouvy TSMO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy k zabezpečení VPS ve městě Olomouci dle přílohy č. 
1 

 

3. schvaluje 
uzavření Smlouvy o kontrole, údržbě a opravách komunikací a zimní údržbě dle přílohy č. 2 

 

4. schvaluje 
uzavření Smlouvy o provozu a správě veřejného osvětlení a světelných signalizačních 
zařízení dle přílohy č. 3 

 

5. schvaluje 
uzavření Smlouvy o vedení pasportů a agendě rozkopávek a záborů dle přílohy č. 4 

 

6. schvaluje 
uzavření Smlouvy o provozu a správě podzemního parkoviště dle přílohy č. 5 

 

7. ukládá 
ihned podepsat Dohodu o ukončení Smlouvy k zabezpečení VPS ve městě Olomouci dle 
přílohy č. 1 

T: 11. 1. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

8. ukládá 
ihned podepsat Smlouvu u o kontrole, údržbě a opravách komunikací a zimní údržbě dle 
přílohy č. 2 

T: 11. 1. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

9. ukládá 
ihned podepsat Smlouvu o provozu a správě veřejného osvětlení a světelných signalizačních 
zařízení dle přílohy č. 3 

T: 11. 1. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

10. ukládá 
ihned podepsat Smlouvu o vedení pasportů a agendě rozkopávek a záborů dle přílohy č. 4 

T: 11. 1. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

11. ukládá 
ihned podepsat Smlouvy o provozu a správě podzemního parkoviště dle přílohy č. 5 

T: 11. 1. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

12. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu s uzavřením Dohody o ukončení 
Smlouvy k zabezpečení VPS ve městě Olomouci se statutárním městem Olomouc dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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13. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu s uzavřením Smlouvy o kontrole, 
údržbě a opravách komunikací a zimní údržbě se statutárním městem Olomouc dle přílohy č.  
2 důvodové zprávy 

 

14. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu s uzavřením Smlouvy o provozu a 
správě veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení se statutárním městem 
Olomouc dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 

 

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

 

23 OMZOH - smlouvy s TSMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o zajištění čištění území statutárního města Olomouce dle přílohy č.1 

 

3. schvaluje 
uzavření Smlouvy o sběru, třídění, využití a odstranění komunálního odpadu a jeho 
vytříděných složek včetně biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním městě Olomouc 
dle přílohy č.2 

 

4. schvaluje 
uzavření Smlouvy o údržbě městské zeleně a provozování dětských hřišť a pískovišť dle 
přílohy č.3 

 

5. schvaluje 
uzavření Smlouvy o provozu uzavřené a rekultivované skládky odpadů dle přílohy č.4 

 

6. ukládá 
ihned podepsat náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi Smlouvu o zajištění čištění 
území města Olomouce dle přílohy č.1 

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

7. ukládá 
ihned podepsat náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi Smlouvu o sběru, třídění,  
využití a odstranění komunálního odpadu a jeho vytříděných složek včetně biologicky 
rozložitelných odpadů ve statutárním městě Olomouc dle přílohy č.2 

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
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8. ukládá 
ihned podepsat náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi Smlouvu o údržbě městské 
zeleně a provozování dětských hřišť a pískovišť dle přílohy č.3 

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

9. ukládá 
ihned podepsat náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi Smlouvu o provozu uzavřené a 
rekultivované skládky odpadů dle přílohy č.4 

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

10. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu s uzavřením Smlouvy o zajištění 
čištění území statutárního města Olomouce se statutárním městem Olomouc dle přílohy č.1 
důvodové zprávy 

 

11. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu s uzavřením Smlouvy o sběru, 
třídění, využití a odstranění komunálního odpadu a jeho vytříděných složek včetně biologicky 
rozložitelných odpadů ve statutárním města Olomouc se statutárním městem Olomouc dle 
přílohy č.2 důvodové zprávy 

 

12. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu s uzavřením Smlouvy o údržbě 
městské zeleně a provozování dětských hřišť a pískovišť se statutárním městem Olomouc 
dle přílohy č.3 důvodové zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

24 OCKS - Smlouvy s TSMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o kontrole, údržbě a opravách dětských sportovišť dle přílohy č.1 
důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
uzavření Smlouvy o provozování veřejného WC dle přílohy č.2 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
ihned podepsat Smlouvu o o kontrole, údržbě a opravách dětských sportovišť dle přílohy č.1 
důvodové zprávy 
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T: 11. 1. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

5. ukládá 
ihned podepsat Smlouvu o provozování veřejného WC dle přílohy č.2 důvodové zprávy 

T: 11. 1. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

25 Odbor majetkoprávní - Smlouvy s TSMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření Smlouvy o provozu, údržbě a opravách objektů dle příloh č. 1a) a 1b) této 
důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o periodické údržbě drobných vodních toků, vodotečí, pozemků a vodních 
děl a vodních ploch dle příloh č. 2a) a 2b) této důvodové zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

26 Odbor ochrany - smlouva s TSMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
schvaluje uzavření Smlouvy o kontrole, údržbě a opravách objektů statutárního města 
Olomouce dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
ihned podepsat Smlouvu o kontrole, údržbě a opravách objektů statutárního města 
Olomouce dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

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

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
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27 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: 24. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

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

 

29 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ul. Žilinská 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ul. Legionářská 

 

4. nesouhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. 8. května 

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Werichova 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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30 Dodatek č. 26 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 26 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
ihned podepsat Dodatek č. 26 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 

T: 11. 1. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

4. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti DPMO, a.s. o udělení 
předchozího souhlasu s uzavřením Dodatku č. 26 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. se 
statutárním městem Olomouc dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

31 Darování nepotřebného majetku požární ochrany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
darování nepotřebného majetku dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
podpisem darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 

T: 11. 1. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

32 Příprava žádostí o dotaci v oblasti bezpečnosti dopravy pro rok 
2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na akce dle bodu 2.1 
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a 2.2 důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Olomouckého kraje na akci dle 
bodu 2.1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

33 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 61 (MŠ 
IV) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení výzvy č. 61: Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání IV. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

34 Nájemní smlouva se spolkem JAN - Jdeme Autistům Naproti 
z.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně jejích příloh 

 

2. souhlasí 
s uzavřením  nájemní smlouvy k pozemkům parc. č. 2238 ostatní plocha a parc. č. 219/3 
zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s nájemcem Jdeme Autistům Naproti z.s. dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat nájemní smlouvu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: 11. 1. 2021 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora, ředitel Hřbitovů města 

Olomouce 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
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35 Dotace v oblasti cestovního ruchu a informačního centra 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dotační programy odboru cestovního ruchu, kultury a sportu dle příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
ihned zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na 
webových stránkách města 

T: 11. 1. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

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

 

36 Olomoucký 1/2 marathon - prodloužení smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na uspořádání Olomouckého 1/2 marathonu ze dne 
5.10.2010 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA ihned podepsat dodatek      č. 2 
ke Smlouvě o spolupráci na uspořádání Olomouckého 1/2 marathonu ze dne 5.10.2010 dle 
důvodové zprávy 

T: 11. 1. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

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

 

37 Aktualizace odpisových plánů majetku na rok 2020, plán 
odpisů majetku příspěvkových organizací - škol na rok 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2020 příspěvkových organizací - škol dle přílohy 
důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
plán odpisů majetku na rok 2021 příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové 
zprávy 

 

4. ukládá 
informovat ředitele/ředitelky příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení 

T: 25. 1. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

38 Smlouvy s médii 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv dle příloh důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města Olomouce k podpisu smluv dle předložené 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 35. 
 

 

39 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru agendy řidičů a 
motorových vozidel Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 

 

2. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města 
Olomouce Mgr. Ivana Rašťáka s účinností od 1. 1. 2021 

 

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

 
 
 
 
 
 
 



 25 

40 Různé - Dotace Centrum Semafor 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


