
 

USNESENÍ 
 

z 71. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 1. 2021 
 
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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, 
pololetním a ročním plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 

- k termínu plnění 25. 1. 2021 dle části A) důvodové zprávy 

- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 

- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 

- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy 

 

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

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
výpůjčku části pozemku parc. č. 105/58 zahrada o výměře 246 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc manželům XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr směnit pozemek parc. č. 537 lesní pozemek o výměře 5 043 m2 v k. ú. Hlubočky, 
obec Hlubočky ve vlastnictví města Velká Bystřice za část pozemku parc. č. 691/3 lesní 
pozemek (dle GP parc. č. 691/12 lesní pozemek) o výměře 5 043 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 207/18 ostatní plocha (dle GP parc. č. 207/21 ostatní 
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plocha) o výměře 35 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 1721/8 orná půda (dle GP parc. č. 1721/8 orná půda 
„díl a“) o výměře 5 319 m2, parc. č. 1721/36 orná půda (dle GP parc. č. 1721/8 orná půda 
„díl b“) o výměře 40 m2 a pozemek parc. č. 1721/14 orná půda, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

5. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 136/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 a parc. 
č. 608/15 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměry 
předmětných částí pozemků budou upřesněny po zpracování GP dle důvodové zprávy bod 
č. 2.4. 

 

6. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha o celkové výměře 48 m2 v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

7. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 120/10 zahrada o výměře o výměře 214 m2 v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

8. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 150/1 orná půda o výměře 17093 m2,  parc. č. 
150/4 trvalý trav. porost o výměře 574 m2 a parc. č. 1861/3 trvalý trav. porost o výměře 867 
m2, vše vk. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

9. schvaluje 
záměr vypůjčit stávajícím uživatelům 

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 48 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 83),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 134 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 84),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 200 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 91),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 150 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 97), dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

10. schvaluje 
záměr propachtovat stávajícím uživatelům               

- část pozemku parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 13 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 79),  

- části pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 18 m2 a parc. č. 265/6 zahrada 
o výměře 216 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 80),  

- části pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 a parc. č. 265/6 zahrada 
o výměře 378 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 81),  

- části pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 a parc. č. 265/6 zahrada 
o výměře 380 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 82),  
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- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 332 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 83),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 173 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 84),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 271 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 88),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 380 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 89),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 365 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 90),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 220 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 91),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 34 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 95 A),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 26 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 95 B),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 486 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 96),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 208 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 97),  

- část pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 26 m2, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc (zahrádka č. 101) dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

11. schvaluje 
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o výměře 255,00 m2 v 1. PP a 1. NP budovy 
č.p. 194, bydlení, která je součástí pozemku parc.č.st. 615 zastavěná plocha a nádvoří, na 
ulici Dolní náměstí č.o. 7, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.8. 

 

12. schvaluje 
posunutí splatnosti pololetních splátek nájemného za rok 2021 dle nájemní smlouvy č. 
OMAJ-PR/NAJ/002494/2014/Plh ze dne 27. 1. 2015 ve znění dodatku č. 1 uzavřené se 
společností BONITREAL s.r.o., a to do 30. 4. 2021 a 30. 11. 2021 dle důvodové zprávy bod 
č. 3.1. 

 

13. schvaluje 
změnu splatnosti nájemného za rok 2021 dle nájemních smluv uzavřených se společností  
ARES CZ s.r.o. a Ing. Radoslavem Chytrým, nájemné bude splatné v rovnoměrných 
čtvrtletních splátkách a to do 31. 3. 2021, 30. 6. 2021, 30. 9. 2021 a do 31. 12. 2021 dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

14. schvaluje 
změnu splatnosti nájemného za rok 2021 dle nájemních smluv uzavřených se společností  
MARPER spol. s r.o., nájemné bude splatné v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, a to do 
31. 3. 2021, 30. 6. 2021, 30. 9. 2021 a do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

15. pověřuje 
odbor majetkoprávní rozhodováním o změně splatnosti nájemného nebo pachtovného za rok 
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2021 na základě žádostí doručených odboru majetkoprávnímu do 31. 1. 2021 dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 

 

16. schvaluje 
změnu splatnosti nájemného za rok 2021 dle nájemní smlouvy č. OMAJ-
PR/NAJ/001471/2015/Val ze dne 1. 7. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 2, uzavřené s paní 
XXXXX, nájemné bude splatné v rovnoměrných měsíčních splátkách, vždy do posledního 
dne příslušného kalendářního měsíce dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

17. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.5. 

 

18. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného za nájem prostoru 
sloužícího podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 889, byt. dům, 
Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za období od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2022 ve 
výši 1 093 471,26 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

19. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného za nájem prostoru 
sloužícího podnikání o celkové výměře 411,90 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. dům, 
Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za období od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2022 ve 
výši 546 722,61 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

20. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného za nájem prostoru  o 
celkové výměře 33,49 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která 
je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc za období od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2022 ve výši 74 197,20 Kč vč. DPH dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

21. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného za nájem části pozemku 
parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc za období od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2022 ve výši  22 351,71 Kč vč. DPH dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

22. nevyhovuje žádosti 
společnosti Karlova pekárna s.r.o., o snížení nájemného v prostorách sloužících podnikání o 
výměře 39,42 m2 v1. NP budovy č.p. 1, byt. dům, která je součástí pozemku parc.č.st. 464 
zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Pavelčákova č.o. 21, v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
Tělocvičné jednoty Sokol Svatý Kopeček o uzavření smlouvy o výpůjčce budovy č.p. 233, 
jiná st., ul. Křičkova č.o. 4, která je součástí pozemku parc. č. st. 531/2 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

24. schvaluje 
podání žaloby na vyklizení a následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení 



 5 

pozemku parc. č. st. 214 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 534 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc a podání žaloby na zaplacení a následně podání exekučního návrhu v případě 
nezaplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. st. 214 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 534 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, proti 
společnosti Komunitní centrum Hradisko s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

25. trvá 
na usnesení RMO ze dne 26. 10. 2020 ve věci nevyhovění žádosti pana XXXXX, XXXXX o 
udělení souhlasu s umístěním zahradního účelového objektu na části pozemku parc. č. 351 
orná půda o výměře 535 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a trvat na odstranění 
zahradního účelového objektu z části pozemku parc. č. 351 orná půda o výměře 535 m2 v k. 
ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

26. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. j. MAJ-EM-NS/107/2011/Pl ze dne 16. 11. 2001, ve 
znění dodatku č. 1, uzavřené se spolkem Tělovýchovná jednota Sokol Týneček (nyní TJ 
Sokol Týneček, .z.s.) dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

27. schvaluje 
výpůjčku pozemku parc. č. 17 zahrada o výměře 286 m2, části pozemku parc. č. 18/3 ostatní 
plocha o výměře 3 240 m2 a pozemku parc. č. 18/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
122 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc spolku TJ Sokol Týneček, z.s. se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

28. schvaluje 
pacht pozemků parc. č. 787/2 ostatní plocha o výměře 399 m2, parc. č. 787/3 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 36 m2, a parc. č. 787/4 ostatní plocha o výměře 454 m2, vše v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

29. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/147/2001/Ge ze dne 10. 10. 2001 
uzavřené s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

30. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 440 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 

 

31. schvaluje 
nájem prostoru o celkové výměře 64,43 m2 v 3. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí 
č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc obecně prospěšné společnosti Společnost Podané ruce 
o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 

 

32. nevyhovuje žádosti 
žádosti spolku P-centrum, spolek o nájem prostoru o celkové výměře 64,43 m2 v 3. NP 
budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 3.15. 

 

33. schvaluje 
nájem prostoru o výměře 13,25 m2 v 2. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
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město, obec Olomouc ústavu SPOLU Olomouc, z.ú. dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 

 

34. nevyhovuje 
žádostem obecně prospěšné společnosti Společnost Podané ruce o.p.s. a spolku P-centrum, 
spolek o nájem prostoru o výměře 13,25 m2 v 2. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí 
č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 

 

35. schvaluje 
nájem prostoru o výměře 35,20 m2 v 2. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc paníXXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 

 

36. nevyhovuje 
žádostem obecně prospěšné společnosti Společnost Podané ruce o.p.s., spolku P-centrum, 
spolek a ústavu Naděje pro Zemi z. ú. o nájem prostoru o výměře 35,20 m2 v 2. NP budovy 
č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 3.17. 

 

37. schvaluje 
nájem prostoru - garážového stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt. 
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 

 

38. nevyhovuje žádosti 
společnosti Devtec ITS s.r.o. o nájem prostoru - garážového stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 
1. PP budovy č. p. 373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. 
st. 667 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.18. 

 

39. uděluje 
souhlas panu XXXXX s podnájmem části budovy bez čp/če, jiná stavba, na části pozemku 
parc. č. st. 1400/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 780 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc panu XXXXX. dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 

 

40. schvaluje 
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč společnosti AUTO JAROV, s.r.o, dle důvodové zprávy 
bod č. 3.20. 

 

41. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 778/1 ostatní plocha o výměře 46 
m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

42. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

43. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 200 m2 v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
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44. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 602/1 ostatní plocha o výměře 589 
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

45. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 543/3 trvalý travní porost o výměře 50 
m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 148/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 148/94 ostatní plocha) o 
výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 2 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

47. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu DN 100 na části pozemku parc. č. 148/3 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 148/94 ostatní plocha) o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

48. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 475 zahrada k. ú. Hejčín, obec Olomouc manželům XXXXX do 
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 40.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.7. 

 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 971/2 zahrada (dle GP parc. č. 971/4 zahrada) o výměře 65 
m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 106.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

50. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 971/2 zahrada 
(dle GP parc. č. 971/4 zahrada) o výměře 65 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

51. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby kanalizace DN 300 a vodovodu DN 
100 na pozemku parc. č. 558/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s panem 
XXXXX dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

52. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
kanalizace DN 300 a vodovodu DN 100 s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

53. schvaluje 
dodatek č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvě č. MAJ-IN-B/29/2010/Hoa s 
manžely XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

54. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace včetně dešťové kanalizace a parkovacích 
stání, chodníku včetně dopravního ostrůvku s místem pro přecházení, veřejného osvětlení 
včetně nasvětlení místa pro přecházení, vodovodu DN 200 a kanalizace DN 350 na 
pozemcích parc. č. 88/1, parc. č. 88/15, parc. č. 88/18, parc. č. 92, parc. č. 93/2, parc. č. 
93/3, parc. č. 93/7, parc. č. 93/8, parc. č. 93/11, parc. č. 93/12, parc. č. 93/14, parc. č. 93/15, 
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parc. č. 93/18, parc. č. 93/20, parc. č. 94, parc. č. 98/3, parc. č. 98/7, parc. č. 98/11, parc. č. 
495/1, parc. č. 495/3, parc. č. 495/4, parc. č. 98/2, parc. č. 98/5 a parc. č. 98/6, vše ostatní 
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, se společností Marzio,s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 
5.4. 

 

55. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodu DN 150 na pozemcích 
parc. č. 649/14, parc. č. 649/2 a parc. č. 649/34, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, se společností LASER-TECH, spol. s r.o., jako budoucím dárcem dle důvodové 
zprávy bod č. 5.5. 

 

56. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
vodovodu DN 150 se společností LASER-TECH, spol. s r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

57. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/INO/002504/2018/Hrb uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

58. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikací včetně parkovacích zálivů, chodníků, 
veřejného osvětlení, vodovodu DN 80 - DN 100 a kanalizace DN 300 na pozemcích parc. č. 
1231/1, parc. č. 533/10 a parc. č. 533/151, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, se společností  EUROGEMA CZ, a. s. za kupní cenu ve výši 1.694,- Kč včetně 
DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

59. schvaluje 
uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/3/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

60. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikací včetně parkovacích zálivů, chodníků, 
veřejného osvětlení, dešťové kanalizace, kontejnerového stání, vodovodu DN 80 - DN 100 a 
kanalizace DN 250 na pozemcích parc. č. 533/157, parc. č. 533/156, parc. č. 533/155, parc. 
č. 533/152, parc. č. 533/151 a parc. č. 533/10, vše ostatní plocha, parc. č. 533/153 a parc. č. 
533/11, vše orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, se společností  TAMPIOL a.s. 
za kupní cenu ve výši 2.420,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

61. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.10. 

 

62. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN 300 na pozemcích 
parc. č. 834/1, parc. č. 834/2 a parc. č. 649/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, se společností PREFA SYSTEM s.r.o., za kupní cenu ve výši 484,- Kč včetně 
DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
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63. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavření o budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
MORAVOINVEST CZ spol. s r.o. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

64. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-
PS/9/2013/Hrb uzavřené se společností MORAVOINVEST CZ spol. s r.o., dle důvodové 
zprávy bod č. 5.12. 

 

65. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/002809/2016/Mlc uzavřené dne 19. 1. 2017, se společností MERIT GROUP a.s., 
spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu 
věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 16. 1. 2021 na 18. 4. 2025 a v 
prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 16. 5. 2021 
na 18. 8. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

66. schvaluje 
zřízení služebností umístění a užívání opěrné zdi svahu nájezdu na pozemcích parc. č. 
938/2, parc. č. 938/3 a parc. č. 938/4, vše ostatní plocha dle výkresu SO-004, uložení a 
provozování přeložky optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 804/44, parc. č. 
938/3 a parc. č. 938/4, vše ostatní plocha dle výkresu SO-408, umístění a užívání 
zabezpečení řízení vlakových cest, elektrického ohřevu na pozemcích parc. č. 804/31, parc. 
č. 804/33, parc. č. 804/36, parc. č. 804/44, parc. č. 938/3, parc. č. 938/4, parc. č. 938/23, 
parc. č. 1062/60 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha – dle výkresu SO-655, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

67. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností umístění a užívání opěrné zdi 
svahu nájezdu na pozemcích parc. č. 938/2, parc. č. 938/3 a parc. č. 938/4, vše ostatní 
plocha dle výkresu SO-004, uložení a provozování přeložky optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 804/44, parc. č. 938/3 a parc. č. 938/4, vše ostatní plocha dle výkresu 
SO-408, umístění a užívání zabezpečení řízení vlakových cest, elektrického ohřevu na 
pozemcích parc. č. 804/31, parc. č. 804/33, parc. č. 804/36, parc. č. 804/44, parc. č. 938/3, 
parc. č. 938/4, parc. č. 938/23, parc. č. 1062/60 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha dle 
výkresu SO-655, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti Dopravní 
podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

68. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 114/19 a parc. č. 
114/87, ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

69. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního a kanalizačního řadu na pozemku 
parc. č. 649/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

70. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 
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1036/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 978/2 
ostatní plocha a parc. č. 978/8 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 6.5. 

 

71. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1036/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 978/2 ostatní plocha a parc. č. 978/8 zahrada, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

72. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 5. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1115/10 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 1106/24 ostatní 
plocha a parc. č. 1106/48 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

73. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1115/10 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 1106/24 ostatní plocha 
a parc. č. 1106/48 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

74. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

75. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 604/1 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

76. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 604/1 ostatní plocha v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.8. 

 

77. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1029/24 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

78. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1029/24 ostatní plocha v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy 
bod č. 6.9. 

 

 

 



 11 

79. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 320/16 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

80. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 320/16 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.10. 

 

81. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 654 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

82. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 654 ostatní plocha v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.11. 

 

83. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1162 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

84. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1162 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.12. 

 

85. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 323/1 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

86. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 116/52 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

87. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 603 a parc. č. 604/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

88. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 601/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
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společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

89. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 601/1 ostatní plocha v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.16. 

 

90. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 451/17, parc. č. 459/14, parc. č. 451/22 a parc. č. 459/16, vše ostatní 
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.17. 

 

91. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 451/17, parc. č. 459/14, parc. č. 
451/22 a parc. č. 459/16, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 

 

92. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 145/2 a parc. č. 95/4, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 

 

93. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 145/2 a parc. č. 95/4, vše ostatní plocha 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.18. 

 

94. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 93/22, parc. č. 94/7, parc. č. 94/8, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha 
v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 861/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc a 
na mostu na ul. Masarykova třída přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní 
plocha v k. ú. Olomouc-město a na mostu na ul. Masarykova třída přes řeku Bystřici nad 
pozemky parc. č. 141 vodní plocha v k. ú. Olomouc-město a parc. č. 852/1 vodní plocha v k. 
ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.19. 

 

95. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 93/22, parc. č. 94/7, parc. č. 94/8, parc. 
č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 861/1 ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc a na mostu na ul. Masarykova třída přes řeku 
Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha v k. ú. Olomouc-město a na mostu na ul. 
Masarykova třída přes řeku Bystřici nad pozemky parc. č. 141 vodní plocha v k. ú. Olomouc-
město a parc. č. 852/1 vodní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 373/15 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc v rozsahu dle geometrického plánu ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce jako povinného z věcného břemene ve prospěch společností Veolia Energie ČR, 
a.s. jako oprávněného z věcného břemene, přičemž věcné břemeno bude spočívat v právu 
uložení a provozování tepelného zařízení a na předmětném pozemku a s tím spojeného 
práva vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s provozováním, údržbou, 
opravou, úpravou, modernizací, zlepšením výkonnosti a odstraněním tepelného zařízení na 
dobu neurčitou za úplatu 100 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

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

 

4 Rozpočtové změny roku 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2021 
dle důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

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

 

5 Rozpočtové změny roku 2021 - finanční vypořádání 
hospodaření SMOl za rok 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2020 a rozpočtové změny roku 2021 
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2020 dle důvodové zprávy - 
část A 
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3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným finančním vypořádáním 
hospodaření SMOl za rok 2020 a se schválenými rozpočtovými změnami roku 2021 
vyplývajícími z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2020 dle důvodové zprávy - 
část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2021 
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2020 dle důvodové zprávy - 
část B 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a 
rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí r. 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

a) tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
1a) 

b) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 48, o velikosti 3+1 s XXXXXdle důvodové zprávy bod 1b) 

c) U letiště 6, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 4) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Školní 1, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 8, Olomouc 



 15 

XXXXX, Sokolská 25, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

  

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

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 
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c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Ztracená 3, Olomouc 

Charita Olomouc, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

  

d) do 31.7.2021, do 31.1.2022 s nájemci: 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 
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XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 
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XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2021 

XXXXX Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2021 



 19 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2021 

  

e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 7, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Školní 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

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

dle důvodové zprávy bod 8 a, b, c, d, e) 

  

3. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 3, 9a, b) 

 

3. nevyhovuje 
žádosti XXXXX o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 5 let, byt č. 6, Mariánská 7, 
Olomouc a trvá na úhradě peněžité jistoty 

dle důvodové zprávy bod 2) 

  

žádosti XXXXX o výjimku z nepovolování podnájmů po termínech předpokládaných převodů 
bytů ve spoluvlastnictví statutárního města Olomouce a Družstev Olomouc, Jižní a Jiráskova 
– byt č. 50, Rumunská 11, Olomouc 
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dle důvodové zprávy bod 5) 

 

4. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o spolupráci s exekutorskými úřady za období 7-12/2020  dle 
důvodové zprávy bod 10) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Projekty sportovní infrastruktury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádostí o dotace z programu Národní sportovní infrastruktura dle 
bodu II.1. důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu bodu II.2.1) dle důvodové zprávy se specifikací dle varianty b) 

 

4. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu bodů II.2.2) a II.2.3) dle důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
odboru cestovního ruchu, kultury a sportu předložit ke schválení Koncepci statutárního 
města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu na období 2021 – 2024 a zapsat do 
rejstříku sportovních zařízení vedeného Národní sportovní agenturou statutární město 
Olomouc a příslušné projekty dle důvodové zprávy 

T: 22. 2. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 
 

6. ukládá 
odboru ekonomickému zařadit do nekrytých požadavků částku dle důvodové zprávy (tj. 
částku 1 mil. Kč dle varianty b) postupu koncesního řízení a dále částku ve výši 1,8 mil Kč na 
přeložku ČEZ) 

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

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

Bod programu: 8. 
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9 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací 
listiny 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny na 
zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 8. 3. 2021 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

10 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – souhlas se zahájením 
zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy– 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 Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu se zadávacím řízením „Měnírna 
Fibichova“ č. DPMO/2021/72/004, dle důvodové zprávy a s následným uzavřením smlouvy s 
vybraným dodavatelem. 

 

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: 8. 2. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

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

Bod programu: 10. 
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11 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

12 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: 12. 
 

 

13 Karta typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

14 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MORAVSKÁ 
RESTAURACE na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 61,82 m2 + 2 konzumační 
stolky pro žadatelku pí XXXXX, Karafiátova 13, 779 00 Olomouc na dobu  od 1.4. do 31.10. 
2021. 
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2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ELI KAFE v ulici Dolní 
náměstí 23, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Krátká 827/9, 796 01 
Prostějov,  na dobu od 1.4. do 31.10.  2021. 

 

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

 

15 Prodej vozidla 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
prodej vozidla prostřednictvím autobazaru dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 15. 
 

 

16 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Zprávu o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2020 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

17 Změna č. 10 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložení Žádosti o změnu pro změnu č. 10 Strategie ITI Olomoucké aglomerace dle 
důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora, Mgr. Matouše Pelikána, podpisem Žádosti o změnu pro změnu č. 10 
Strategie ITI Olomoucké aglomerace 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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18 Návrh odměn ředitelům škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odměny ředitelům škol dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 

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

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

19 Návrhy rozpočtů a návrhy střednědobých výhledů 
příspěvkových organizací - škol 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací - škol na rok 2021 

 

3. schvaluje 
návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol na roky  2022 - 2023 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: 22. 2. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

20 Souhlas s uzavřením darovací smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru dle přílohy důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
přijetí finančního daru Fondu pomoci olomouckým dětem dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

21 Smlouva o výpůjčce majetku SMOl  příspěvkové organizaci 
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola 
Olomouc, Rožňavská 21 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Fakultní základní škola dr. Milady 
Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele školy 

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

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

22 Plán kontrolní činnosti na rok 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložený Plán kontrolní činnosti OIAK na rok 2021 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 22. 
 

 

23 Audit systému řídící kontroly veřejných výdajů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření uvedená v části IV. bodu B předložené Zprávy č. 
37/2020 o zjištěních z vykonaného auditu 

T: 22. 2. 2021 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

3. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření uvedená v části IV. bodu B předložené Zprávy č. 
37/2020 o zjištěních z vykonaného auditu 

T: 22. 2. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 23. 
 

 

24 Kontrola vnitřních směrnic u příspěvkových organizací SMOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru školství přijmout opatření k bodu č. II., odst. 3 důvodové zprávy a informovat o jeho 
přijetí odbor interního auditu a kontroly 

T: 12. 4. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

3. ukládá 
odboru školství zajistit vydání stanoviska zřizovatele ke zjištění uvedenému v bodu č. II, odst. 
4 důvodové zprávy a informovat o něm ředitele škol a odbor interního auditu a kontroly 

T: 12. 4. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 

25 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 Arcibiskupství 
olomouckému 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 25. 
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26 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 Českomoravské 
myslivecké jednotě, okresnímu spolku Olomouc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 26. 
 

 

27 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 příjemci PETARDA 
PRODUCTION a.s. na projekt "Rok Jana Rudolfa" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 27. 
 

 

28 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 příjemci Tomáši 
Hanzlíkovi na projekt "Baroko 2019" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

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

 

29 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 spolku Olomoucké 
barokní slavnosti, z.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 29. 
 

 

30 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 žadateli RNDr. Ivanu 
Markovi 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 30. 
 

 

31 Analýza korupčních rizik a vyhodnocení Protikorupční 
strategie SMOl v roce 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
vedoucím odborů, vedoucím samostatných oddělení MMOl a řediteli MPO přijmout interní 
opatření k eliminaci korupčních rizik dle důvodové zprávy. 

T: 24. 5. 2021 
O: vedoucí odborů a samostatných oddělení, ředitel Městské policie Olomouc 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 31. 
 

 

32 Varovný a informační systém - zásady pro užívání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zásady pro užívání varovného a informačního systému 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

33 Program prevence kriminality na rok 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2021, dle příloh č. 1, č. 2 
a č. 3 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
na nejbližším zasedání ZMO předložit ke schválení návrh Programu prevence kriminality 
města Olomouce na rok 2021 

T: zasedání ZMO 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
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4. ukládá 
podat žádost o poskytnutí dotace na Program prevence kriminality města Olomouce na rok 
2021 na odbor prevence kriminality MV ČR 

T: 22. 2. 2021 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

5. schvaluje 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021 dle přílohy č. 4 
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

6. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle 
přílohy č. 4 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových smluv 

 

7. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z 
rozpočtu SMOl roku 2021 dle přílohy č. 4 důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

8. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 a z toho vyplývající rozpočtové změny 
a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ve znění dle vzorových smluv 
u žádostí nad 50 tis. Kč, dle přílohy č. 5 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

34 Přijetí darů pro domov pro ženy a matky s dětmi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
právní jednání – přijetí věcných a finančních darů ve prospěch Domova pro ženy a matky s 
dětmi 

 

3. pověřuje 
předkladatelku uzavřením darovacích smluv za statutární město Olomouc, dle příloh č. 1 – 4 
důvodové zprávy 

 

4. zmocňuje 
náměstkyni primátora Evu Kolářovou, DipMgmt, k uzavírání darovacích smluv za statutární 
město Olomouc jako obdarovaného v případě záležitostí odboru sociálních věcí Magistrátu 
města Olomouce 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 34. 
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35 Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
rezignaci Bc. J. Maloty na členství v sociální komisi, Bc. M. Šmídy na členství v komisi pro 
architekturu, územní plánování a pro program regenerace památek MPR a pana L. Lindnera 
na členství v KMČ č. 3 Hejčín 

 

3. odvolává 
na návrh klubu zastupitelů SPD-SPOZ pana Bc. J. Machuse z KMČ č. 3 Hejčín 

 

4. jmenuje 
pana B. Krause členem sociální komise,  pana E. Stehlíka členem komise pro architekturu, 
územní plánování a pro program regenerace památek MPR, a pana Mgr. P. Michálka a pana 
JUDr. J. Kopeckého členy KMČ č. 3 Hejčín 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

36 Statuty a jednací řády komisí RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Upravený Statut komisí městských částí dle upravené přílohy č. 1 

 

3. schvaluje 
Upravený Jednací řád komisí městských částí dle přílohy č. 2 

 

4. schvaluje 
Upravený Statut odborných komisí dle přílohy č. 3 

 

5. schvaluje 
Upravený Jednací řád odborných komisí dle přílohy č. 4 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

37 Dotační program odboru kancelář primátora 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
vyhlášení dotačního programu dle důvodové zprávy a přílohy č.1 

 

3. ukládá 
zveřejnit dotační program na úřední desce Magistrátu města Olomouce, a na webových 
stránkách města 

T: 8. 2. 2021 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 37. 
 

 

38 Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Vnitřního předpisu o 
sociálním fondu Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 5 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2021 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 
 

 

39 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup při organizačních změnách v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
předložit Radě města Olomouce organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle 
předložené důvodové zprávy 

T: 22. 2. 2021 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

4. ukládá 
předložit podklady k výběrovému řízení na provedení procesního auditu dle zásad v 
důvodové zprávě 

T: 22. 2. 2021 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38.1. 
 

 

40 Dotační programy Olomouckého kraje 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o dotaci k projektům dle přílohy DZ 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

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

  

 


