
1 

 

ZÁPIS 
 

z 71. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 1. 2021 
 
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek (omluven od 14:30 do 16:00 hodin) 
náměstci primátora Bačák, Konečný, Pelikán, Kolářová, Major 

(nepřítomen 10:30 - 11:10 hodin), Záleská 
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

 
Šnevajs, Feranec, Holpuch, Tichý (omluven od 
14:00 do 16:00 hodin)  
 
Večeř 
omluvena 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Folta, Štědrá 
Sedláková, Vychodilová 

  

 
čas zahájení: 9:00 hodin velký zasedací sál, Hynaisova 10 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Kontrola usnesení RMO  
2 2. Majetkoprávní záležitosti  
3 3. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
4 4. Rozpočtové změny roku 2021 
5 5. Rozpočtové změny roku 2021 – finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok  
  2020 
6 6. Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností  
  MMOl ve 2. pololetí r. 2020 
7 7. Bytové záležitosti 
8 8. Projekty sportovní infrastruktury 
9 9. Zoologická zahrada Olomouc – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
10 10. Dopravní podnik města Olomouce, a. s. – souhlas se zahájením zadávacího 
  řízení a s uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu  
  působnosti valné hromady  
11 11. Označení vlastníka 
12 12. Povolení výjimky – pěší zóna 
13 13. Karta typu D 
14 14. Předzahrádky 
15 15. Prodej vozidla 
16 16. Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2020 
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17 17. Změna č. 10 Strategie ITI olomoucké aglomerace 
18 18. Návrh odměn ředitelům škol 
19 19. Návrhy rozpočtů a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací –  
  škol 
20 20. Souhlas s uzavřením darovací smlouvy 
21 21. Smlouva o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Fakultní základní  
  škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 
22 22. Plán kontrolní činnosti na rok 2021 
23 23. Audit systému řídicí kontroly veřejných výdajů 
24 24. Kontrola vnitřních směrnic u příspěvkových organizací SMOl 
25 25. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 Arcibiskupství olomouckému 
26 26. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 Českomoravské myslivecké jednotě,  
  okresnímu spolku Olomouc 
27 27. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 příjemci PETARDA PRODUCTION 
  a. s. na projekt „Rok Jana Rudolfa“ 
28 28. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 příjemci Tomáši Hanzlíkovi na projekt 
  „Baroko 2019“ 
29 29. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 spolku Olomoucké barokní slavnosti,  
  z. s. 
30 30. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 žadateli RNDr. Ivanu Markovi 
31 31. Analýza korupčních rizik a vyhodnocení Protikorupční strategie SMOl v roce  
  2020 
32 32. Varovný a informační systém – zásady pro užívání 
33 33. Program prevence kriminality na rok 2021 
34 34. Přijetí darů pro domov pro ženy a matky s dětmi 
35 35. Změny v komisích 
36 36. Statuty a jednací řády komisí RMO 
37 37. Dotační program odboru kancelář primátora 
38 38. Organizační záležitosti – Dodatek č. 5 „Vnitřního předpisu o sociálním fondu 
  Magistrátu města Olomouce“ 
39 38.1. Organizační záležitosti 
40 39. Dotační programy Olomouckého kraje 2021 
- 40. Různé – informace členů RMO 
 
 

o O o 
 
71. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro. Následovalo projednávání 
jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
 

Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO 
Primátor provedl materiálem po stranách. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 

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

 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kličková, Kašpárková - majetkoprávní odbor 
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech důvodové zprávy. Rozprava byla vedena 
v rámci bodů: 
2.3 - informace o záměrech UP Olomouc, projednáno bez úprav. 
2.7 - konzultantka vysvětlila, které pozemky jsou navrhovány k výpůjčce a které budou 
propachtovány, a to s ohledem na plánovanou IV. etapu protipovodňových opatření. 
Projednáno bez úprav. 
2.8 - v rámci rozpravy konzultantka poukázala na skutečnost, že se jedná o obecné 
zveřejnění záměru pronájmu. Projednáno bez úprav. 
3.1 - 3.4 - konstatováno, že se jedná o žádosti o posunutí splatnosti v souvislosti s pandemií. 
Bez úprav. 
3.5 - souhrn žádostí o prominutí nájemného, který je RMO předkládán na vědomí. Je nutné 
promyslet, zda počkat až do ukončení nouzového stavu, nebo reagovat již teď. Konzultantka 
uvedla, že žadatelé nájem, případně pacht platí, čekají na rozhodnutí rady. Radní 
konstatovali, že je nutné nastavit pravidla, aby měli všichni stejné podmínky, rozdělené podle 
segmentu podnikání. Záležitost by mělo projednat i ZMO. Projednáno bez úprav. 
3.8 - záměr by měl být posouzen investičním odborem, což je v souladu se závěry 
z projednání věci na poradě vedení. 
3.9 - konzultantka informovala o problematice, odbor sociálních věcí nechá pozemek oplotit. 
Po vyhoření objektu zůstala pouze základová deska, ta ovšem není v majetku města. 
Projednáno bez úprav. 
3.10 - předkladatel okomentoval kauzu, u které je navrhováno odstranění dřevěného objektu, 
uvedl možnost ponechat tuto stavbu na pozemku do ukončení smlouvy. Situace vznikla 
pochybením stavebního úřadu, který vydal rozhodnutí bez souhlasu propachtovatele. 
Majetkoprávní odbor podal žádost o přezkum rozhodnutí na KÚ Ol. kraje. 
Po rozpravě bylo rozhodnuto trvat na odstranění stavby a počkat na rozhodnutí kraje. 
Projednáno bez úprav. 
3.11 - Předkladatel okomentoval kauzu, navrhoval nevypovídat pacht kvůli umístění 
autovraku na pozemek. Bod byl stažen, s pachtýřem bude projednáno odstranění autovraku 
na sousední pozemek, který je v jeho vlastnictví. 
3.15 - materiál souvisí s bodem předloženým v rámci Bytových záležitostí, po rozpravě, která 
se týkala možnosti schválit nájemné na dobu určitou 1 rok, byl materiál ponechán bez úprav, 
konzultantka upozornila, že v rámci obálkové metody žadatelé počítají s pronájmem na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Další body DZ projednány bez rozpravy. 
Usnesení: 
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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 
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                             
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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),  

- 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. 
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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 
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. 
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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 
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 zahradní-
ho účelového objektu z části pozemku parc. č. 351 orná půda o výměře 535 m2 v k. ú. Nemi-
lany, 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. 
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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-
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 Olo-
mouc panu XXXXX. dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
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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. Hodo-
lany, 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. 

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 man-
želů 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 spo-
lečného 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 dů-
vodové 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. 
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52. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby kanaliza-
ce 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, 
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 důvo-
dové 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. 
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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. 

 

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 
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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. 
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 
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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. 

 

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. 
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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 
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 
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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. 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Major uvedl bod. Projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
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. 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Rozpočtové změny roku 2021 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová - ekonomický odbor 
Bačák okomentoval materiál, součástí byl i soupis nekrytých požadavků. 
Byl vznesen dotaz - požadavek o rozpočtovou změnu týkající se dvou cyklostezek, které 
nebyly zařazeny v rámci rozpočtu 2021. Konzultantka reagovala, že je nutné, aby                             
o rozpočtovou změnu požádal odbor investic.  
Náměstek pro školství vyjádřil nesouhlas, aby finance ušetřené v rámci školství byly využity 
pro jiné oblasti. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 
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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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 zdržel se hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 5. 
Rozpočtové změny roku 2021 – finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2020 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová - ekonomický odbor 
Bačák okomentoval důvodovou zprávu, mimo jiné vyčíslil prostředky, které je nutné vyvázat 
a informoval o částce, která bude převedena do rezervy. Dále reagoval na dotazy členů rady 
města.  
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 

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 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 6. 
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl ve 2. 
pololetí r. 2020 
Konzultanti: Dokoupilová, Kubalík - ekonomický odbor 
Bačák okomentoval materiál. Konzultanti reagovali na dotazy rady. 
Rada města vzala materiál na vědomí, bez úprav. 
Usnesení: 
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Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 7. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Zelenka - SNO, a.s. 
Pelikán okomentoval materiál, mimo jiné uvedl, že nesouhlasí s návrhem v bodě 7, tj. 
schválit rekonstrukci domu Dolní nám. 38, o které je nutné dle jeho názoru dále jednat. Dále 
se blíže vyjádřil k bodu 6 - navýšení sazby nájemného v domech zvláštního určení, kde 
s ohledem na dopady takového rozhodnutí navrhoval debatovat o možnostech a případně i 
tento bod stáhnout. 
Proběhla diskuse o jednotlivých bodech materiálu.  
S ohledem na připravované jednání o koncepci nakládání s majetkem (26.1.) bylo uvedeno, 
že rozhodnutí o návrhu na rekonstrukci objektu před tímto jednáním by bylo chybou. Zaznělo 
také, že předložení problematiky je možné považovat za zahájení diskuse o variantách, jak 
naložit s budovou a projednání kroků, které tomu musí předcházet.  
Zelenka reagoval na dotazy, mimo jiné informoval o předcházejícím záměru na rekonstrukci 
budovy, kterou zmařilo rozhodnutí památkářů týkající se zamítnutí možnosti vybudování 
výtahu.  
Náměstkyně Kolářová upozornila, že v případě rekonstrukce bude problém s umístěním 
organizace SPOLU, která nemá jiné prostory pro svou činnost, která je pro město 
nezastupitelná.  
V rámci diskuse o navýšení nájemného v domech zvláštního určení náměstkyně Kolářová 
uvedla, že sociální komise je proti navyšování a rozdala tabulku zpracovanou odborem 
sociálních věcí, který k tomuto tématu zpracoval průzkum. Současně zazněl názor, že nelze 
dělat sociální politiku bez toho, abychom tyto byty neudržovali, na údržbu musíme mít 
prostředky. Je nutné připravit argumenty, kolik město do sociální politiky investuje peněz. 
Návrh na stažení bodu byl akceptován.  
Rada se dále zabývala problematikou pronájmů družstevních bytů v rámci Družstev 
Topolová, Jiráskova, které nejsou v současné době povolovány. Po diskusi byl tento bod 
ponechán bez úprav. 
V souvislosti s rozpravou byla důvodová zpráva upravena stažením bodů 6 a 7 a v těchto 
intencích byl upraven i návrh usnesení. Zbývající body byly schváleny bez úprav. 
Usnesení: 
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) 
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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 

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 
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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 

  

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 
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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 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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) 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 8. 
Projekty sportovní infrastruktury 
Konzultanti: Bogoč, Struna - OSTR; Drešr, Holoušová, Vačkářová - odb. investic; Fantová - 
OŠ; Hala - OCRKS; Sítek - ODP; Přikryl - Aquapark Olomouc, a.s. 
Primátor uvedl bod. 
Bogoč doplnil informace k jednotlivým projektům. 
Výměna vany plaveckého bazénu: 
Ředitel Přikryl konstatoval, že převzali projekt, který bude předložen v rámci žádosti o dotaci, 
ovšem současně jej nechává architekty posoudit, zda vyhovuje v širších souvislostech 
požadavkům sportovních klubů a standardům pro vrcholové soutěže sportovců. V případě 
jeho doplnění a přepracování v souvislosti s nutností začlenit rekonstrukci zázemí 
plaveckého bazénu do projektu, by bylo nutné v žádosti o dotaci projekt vyměnit, ovšem 
v případě, že se stihne lhůta pro podání. Zmínil také snahu o zachování skokanské věže. 
Realizace rekonstrukce je cílena na r. 2022 s tím, že AQP by vzal na sebe projektovou část 
nákladů, které by posléze byly zahrnuty do vyrovnávací smlouvy k plaveckému bazénu. 
Uvedl snahu pokusit se sehnat prostředky i z jiných zdrojů a provést rekonstrukci např. ve 
dvou krocích tak, aby rekonstrukce měla význam jak pro občany města, tak pro sportovní 
kluby. 
Bogoč poznamenal, že se jedná o průběžnou výzvu, takže záleží na tom, zda podáme 
žádost včas.  
V rámci diskuse bylo členy rady konstatováno, že je důležité nepromarnit příležitost na 
získání prostředků z dotace. 
Oprava střechy ZS: 
Drešr navrhl doplnit důvodovou zprávu o vyjádření auditorské společnosti, jelikož ta 
upozornila, že oprava střechy by nemusela být v souladu se zadáním dotace. Odbor 
dotačních projektů dostal za úkol provést tuto konzultaci a zajistit písemné stanovisko 
poskytovatele dotace (O: ODP) 
Malá hala: 
Bogoč seznámil radu města se současným stavem rozpracovanosti a navrhl postupovat 
v souladu s variantou b), jelikož v rozpočtu není alokována částka 2,5 mil. Kč na zpracování 
podkladů (standardy a technické požadavky), kterou požaduje za jejich zpracování 
společnost A2 Architekti. Snahou je snížit náklady na uvedené podklady. 
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Rada souhlasila s variantou b), tj. zahájit přípravu nového koncesního řízení metodou Design 
& Build. 
Vačkářová upozornila, že v rámci výzvy je nutné předložit standardy, aby bylo možné vše 
ocenit a porovnat. 
Bogoč upozornil, že k žádosti o dotaci musí být vysoutěžený dodavatel.  
Zazněl názor přehodnotit debatu o potřebnosti malé haly, zvolit určitou minimalistickou 
variantu, což se nesetkalo s podporou většiny členů RMO. 
V souvislosti s rozpravou byl návrh usnesení upraven v bodě 6, tj. do nekrytých požadavků 
byla zařazena částka 1 mil. Kč na zpracování podkladů (standardy a technické požadavky) a 
dále vyškrtnuta částka na vybudování přeložky kanalizačního sběrače ve výši 34,45 mil. Kč, 
která bude nárokovaná v rámci přípravy rozpočtu r. 2022. 
Sportovní hala pro míčové hry Holečkova: 
Konečný navrhl opravu písařské chyby v DZ. Dále okomentoval návrh a doporučil jít cestou 
metody Design & Build. 
Fantová uvedla nutnost přepracovat před lety zpracovanou studii, aby byla v souladu se 
standardy nutnými pro dotaci. 
Drešr doplnil, že bylo s odborem školství dohodnuto, že ředitel školy zadá studii včetně 
zpracování standardů, bude provedena rozpočtová změna ve výši 50 tis. Kč na náklady 
spojené s provedením veřejné zakázky.  
Záleská přislíbila, že koncepce sportu, která je nutná pro podání žádostí o dotaci, bude 
předložena na RMO 22.2.2021. 
Návrh usnesení včetně důvodové zprávy byl upraven v intencích rozpravy a schválen. 
Usnesení: 
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 
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Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 9. 
Zoologická zahrada Olomouc – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
Záleská uvedla bod. Projednáno bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace 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 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 10. 
Dopravní podnik města Olomouce, a. s. - souhlas se zahájením zadávacího řízení a s 
uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady 
Konzultanti: Bogoč, Svozil, zástupci představenstva DPMO, a.s. 
Bogoč uvedl bod. 
Zástupci DPMO reagovali na dotazy členů rady, mimo jiné zmínili, že předpoklad zahájení 
realizace je červen 2021 a doba realizace je plánována na 18 - 20 měsíců. Rada města 
zadala úkol OSTR a ODÚR zpracovat argumentář pro realizace staveb Odstavu tramvají a 
Měnírny. Rada města v roli jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti DPMO, a.s. předložený návrh usnesení schválila. 
Usnesení: 
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 
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akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové 
zprávy. 

T: 8. 2. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 11. 
Označení vlastníka 
Konzultant: Klevar - ODÚR 
Major uvedl bod. Rada města schválila materiál v souladu s předloženým návrhem odboru 
dopravy a územního rozvoje. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 12. 
Povolení výjimky – pěší zóna 
Konzultant: Klevar - ODÚR 
Major uvedl bod. Rada města schválila materiál v souladu s předloženým návrhem odboru 
dopravy a územního rozvoje s výjimkou žádosti Unie výtvarných umělců, které přidělila 1 
přenosnou kartu. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
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Bod programu: 13. 
Karta typu D 
Konzultant: Klevar - ODÚR 
Major uvedl bod. Rada města schválila materiál v souladu s předloženým návrhem odboru 
dopravy a územního rozvoje. 
Projednáno bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 14. 
Předzahrádky 
Konzultant: Nezhyba - ODÚR 
Major uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
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. 

 

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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
 
Bod programu: 15. 
Prodej vozidla 
Tajemník uvedl bod. 
Na návrh předkladatele byla důvodová zpráva doplněna o úkol pro OKT - zajistit oslovení 
nejméně 3 autobazarů. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
prodej vozidla prostřednictvím autobazaru dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 16. 
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2020 
Konzultanti: Sítek, Mikulášek - ODP 
Pelikán okomentoval materiál. 
Konzultanti reagovali na dotazy rady. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 17. 
Změna č. 10 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Konzultanti: Sítek, Mikulášek - ODP 
Pelikán okomentoval materiál. 
Konzultanti reagovali na dotazy rady. Sítek informoval o navýšení IROP na kulturní památky, 
zjišťují se možnosti. Mohli bychom získat asi 1/3 prostředků, tj. cca 13 mil. Kč. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
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Bod programu: 18. 
Návrh odměn ředitelům škol 
Konzultantka: Fantová - OŠ 
Konečný uvedl bod. Projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 zdržel se, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 19. 
Návrhy rozpočtů a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol 
Konzultantka: Fantová - OŠ 
Konečný okomentoval materiál, který byl upraven po upozornění radních v rámci 
předcházející schůze rady. Projednáno bez rozpravy. 
Usnesení: 
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 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
Bod programu: 20. 
Souhlas s uzavřením darovací smlouvy 
Konzultantka: Fantová - OŠ 
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Konečný uvedl bod. Informoval, že firmám budou distribuovány letáčky s žádostí o podporu 
Fondu pomoci olomouckým dětem. 
Projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 

3. schvaluje 
přijetí finančního daru Fondu pomoci olomouckým dětem dle důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 21. 
Smlouva o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Fakultní základní škola dr. 
Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 
Konzultantka: Fantová - OŠ 
Konečný uvedl bod.  
Projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
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 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 22. 
Plán kontrolní činnosti na rok 2021 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Konzultantka v rozpravě reagovala na dotazy. 
Schváleno bez úprav v předloženém znění.  
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložený Plán kontrolní činnosti OIAK na rok 2021 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 23. 
Audit systému řídící kontroly veřejných výdajů 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Konzultantka okomentovala zjištěné nedostatky 
a citovala navrhovaná nápravná opatření u kontrolovaných odborů. Předložený materiál 
včetně návrhu usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 24. 
Kontrola vnitřních směrnic u příspěvkových organizací SMOl 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Konzultantka v rozpravě reagovala na dotazy. 
Schváleno bez úprav v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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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 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 25. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 Arcibiskupství olomouckému 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Konzultantka uvedla, že při provedené kontrole 
nebyly zjištěny závažné nedostatky a pochybení. Schváleno bez rozpravy v předloženém 
znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Usnesení bylo schváleno:  9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 26. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 Českomoravské myslivecké jednotě, 
okresnímu spolku Olomouc 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Konzultantka uvedla, že při provedené kontrole 
nebyly zjištěny závažné nedostatky a pochybení. Schváleno bez rozpravy v předloženém 
znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Usnesení bylo schváleno:  9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 27. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 příjemci PETARDA PRODUCTION a. s.s na 
projekt „Rok Jana Rudolfa“ 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Konzultantka uvedla, že při provedené kontrole 
nebyly zjištěny závažné nedostatky a pochybení. Schváleno bez rozpravy v předloženém 
znění. 



33 

 

Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Usnesení bylo schváleno:  9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 28. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 příjemci Tomáši Hanzlíkovi na projekt 
„Baroko 2019“ 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Konzultantka uvedla, že při provedené kontrole 
nebyly zjištěny závažné nedostatky a pochybení. Schváleno bez rozpravy v předloženém 
znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno:  9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu: 29. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 spolku Olomoucké barokní slavnosti, z. s. 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Konzultantka uvedla, že při provedené kontrole 
nebyly zjištěny závažné nedostatky a pochybení. Schváleno bez rozpravy v předloženém 
znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Usnesení bylo schváleno:  9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 30. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 žadateli RNDr. Ivanu Markovi 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Konzultantka uvedla, že při provedené kontrole 
nebyly zjištěny závažné nedostatky a pochybení. Schváleno bez rozpravy v předloženém 
znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno:  9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
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Bod programu: 31. 
Analýza korupčních rizik a vyhodnocení Protikorupční strategie SMOl v roce 2020 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Konzultantka uvedla, že při provedené kontrole 
nebyly zjištěny závažné nedostatky a pochybení. Schváleno bez rozpravy v předloženém 
znění. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno:  9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 32. 
Varovný a informační systém – zásady pro užívání 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Major okomentoval materiál. Konzultant v rozpravě reagoval na dotazy a připomínky členů 
rady; blíže vysvětlil způsob fungování nového varovného a informačního systému na územní 
města Olomouce. Schváleno bez úprav v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zásady pro užívání varovného a informačního systému 

 
Usnesení bylo schváleno:  9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 33. 
Program prevence kriminality na rok 2021 
Konzultanti: Majer, Fritscherová – odbor sociálních věcí 
Kolářová okomentovala materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.  
Usnesení: 
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 
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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 
 

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 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 34. 
Přijetí darů pro domov pro ženy a matky s dětmi 
Konzultant: Majer – odbor sociálních věcí 
Kolářová uvedla bod. Schváleno bez rozpravy a bez úprav. 
Usnesení: 
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 
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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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
Bod programu: 35. 
Změny v komisích 
Kolářová blíže okomentovala předložené změny v KMČ a odborných komisích. V rozpravě 
reagovala na dotazy členů rady. Schváleno bez úprav.  
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
 
 
Bod programu: 36. 
Statuty a jednací řády komisí RMO 
Kolářová uvedla bod s tím, že v souvislosti s probíhajícím nouzovým stavem je doporučeno, 
aby jednání komisí probíhala pouze dálkovou formou, proto je radě předkládána úprava 
statutů a jednacích řadů KMČ a odborných komisí. Předkladatelka v rozpravě reagovala na 
dotazy členů rady. Následně došlo k úpravě Statutu komisí městských částí, kde ve článku 5 
bylo doplněno, že v případě dálkové formy jednání se veřejnost nezúčastní, může však 
zaslat na adresu KMČ písemný podnět. S uvedenou úpravou byl následně materiál schválen 
všemi přítomnými členy rady. 
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Usnesení: 
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 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 
 
Bod programu: 37. 
Dotační program odboru kancelář primátora 
Náměstek Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Předložený materiál včetně návrhu 
na usnesení byl schválen bez rozpravy a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 
 
Bod programu: 38. 
Organizační záležitosti – Dodatek č. 5 „Vnitřního předpisu o sociálním fondu 
Magistrátu města Olomouce“ 
Tajemník blíže okomentoval materiál a zdůvodnil navrhovanou změnu. Schváleno bez úprav 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
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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 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 
 
Bod programu: 38.1. 
Organizační záležitosti 
Tajemník okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. Po rozpravě 
podal náměstek Pelikán protinávrh k tabulce č. 13: Návrh zrušení funkčních míst v roce 
2021. Požadoval, aby u majetkoprávního odboru nebylo navrhováno zrušení 1 funkčního 
místa (z původně -1 navrhuje 0), hlasování o protinávrhu: 4 pro, 6 proti, 2 se zdrželi – návrh 
nebyl přijat. 
Následně bylo hlasováno o předloženém materiálu. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
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 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 hlasy proti 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 
 
Bod programu: 39. 
Dotační programy Olomouckého kraje 2021 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová - ODP 
Pelikán uvedl bod.  
V rozpravě bylo konstatováno, že zatím nevíme, jaké projekty připravuje kraj. Je možné 
podat žádost až na 7 akcí, celková alokace je 5 mil. Kč, resp. 11 mil. Kč na celý kraj. 
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Závěr: RMO rozhodla požádat o dotace na všechny projekty v rámci přílohy důvodové 
zprávy. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 
 
Bod programu: 40. 
Různé – Informace členů RMO 
Pelikán 
- předložil členům rady přehled odhadovaných příjmů z předpokládaných prodejů nemovitých 
věcí, radní vzali materiál na vědomí a souhlasili s postupem navrženým v diskusi. 
 
Bačák 
- podal souhrnnou informaci o Odpadovém centru Olomouc; 
- okomentoval nový zákon o odpadech a jeho dopadu na odpadové hospodářství města. 
 
Záleská 
- přednesla požadavek ředitele MDO k možnému testování zaměstnanců; bude předloženo 
k posouzení na Krizovém štábu 26. 1. 2021. 
 
 
 
 
Setkání členů Rady města Olomouce s předsedou KMČ č. 7 Lazce s panem Radimem 
Schubertem 
Konzultanti: Horňáková - odd. KMČ a DP; Klevar, Kmoníčková – odbor dopravy a územního 
rozvoje; Luňáček – OSTR; Štěpánková - OMZOCH 
Náměstek Major přivítal zástupce KMČ č. 7 pana Radima Schuberta a konstatoval, že radní 
mají k dispozici reakce příslušných odborů, zpracované na základě témat předložených 
komisí městské části Olomouc-Lazce. 
Předseda KMČ Radim Schubert poděkoval za pozvání a představil členů rady problémy, se 
kterými se v dané městské části potýkají: 
 
1. parkování na sídlišti a vytipované nové lokality pro případnou realizaci 
Předseda uvedl, že na sídlišti Lazce je možné realizovat parkovací místa pouze drobnou 
úpravou komunikace, popř. veřejné zeleně.  
Konzultanti reagovali, že celou lokalitu upravuje regulační plán RP – 13 „Sídliště Lazce“, 
která stanovuje koncepci statické dopravy s tím, že samotná realizace záleží na zařazení 
akcí do rozpočtu města. 
 
2. problematika průjezdů kamionů po ulicích Lazecká a Dlouhá 
Konzultanti uvedli, že v současné době probíhá uzavírka v Litovli a tato okolnost může mít 
vliv na četnost projíždějících vozidel. Bylo dohodnuto, že po ukončení uzavírky bude situace 
průjezdu kamionů po ulicích Lazecká a Dlouhá opětovně vyhodnocena. Následně budou 
zvážena další opatření. 
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3. výsadba stromů a platba za následnou péči po dobu 5 let 
Štěpánková reagovala, že bez záruční povýsadbové péče by mladé výsadby mohly uhynout. 
Dále uvedla, že po uplynutí pětileté záruční péče přebírá výsadby do své správy OMZOCH, 
který provádí správu a údržbu prostřednictvím VFO, a.s. nebo TSMO, a.s. 
 
4. vozovka Na Letné 
Předseda uvedl, že vozovka Na Letné je v havarijním stavu. Konzultanti reagovali, že 
rekonstrukce ulice Na Letné je průběžně nárokována odborem dopravy a územního rozvoje 
k zařazení do plánu investičních akcí. V současné době nelze provést pouze částečnou 
opravu, neboť poškození vozovky je ve stavu, který vyžaduje celkovou rekonstrukci. 
Předseda dále uvedl, že v dané lokalitě byla z důvodu výstavby protipovodňových opatření 
vybudována provizorní a dočasná parkovací plocha. Parkující vozidla brání průjezdu vozidel, 
zejména MHD, popř. brání průchodu po chodníku u řeky Moravy. Vedení města doporučuje, 
aby byla KMČ nárokována větší intenzita kontroly ze strany MP. 
 
5. rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Demlova 
Předseda požádal, zda by bylo možné provést rekonstrukci školního hřiště při ZŠ Demlova, 
neboť se jedná o prostor, který je využíván k volnočasovým aktivitám dětí z celého sídliště. 
Věcně příslušný náměstek Konečný uvedl, že také vnímá potřebu rekonstrukce uvedené 
lokality.  
 
Závěrem náměstek Major poděkoval panu Schubertovi za dosavadní spolupráci. Pan 
Schubert rovněž poděkoval celému vedení města za vstřícný přístup. 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo ukončeno v 17:50 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 29. 1. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.    JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce     1. náměstek primátora 
 


