
 

USNESENÍ 
 

z 72. schůze Rady města Olomouce, konané dne 8. 2. 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 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 8. 2. 2021 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č. 
514/6, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. 
č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, panu XXXXX za kupní 
cenu ve výši 3.100.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 
7357/185835 na společných částech předmětné nemovité věci. 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce pana XXXXX, nabídce pana XXXXX a nabídce paní XXXXX na prodej jednotky 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č. 514/6, byt, v 
domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 566/7 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, formou 
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši  3 500 000,- Kč. 

 

4. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy. 
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5. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1935 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP. 

 

6. schvaluje 
záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 14/2 ostatní plocha  o výměře 1 760 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc. 

 

7. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 400 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 v k. 
ú. Řepčín, obec Olomouc. 

 

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
neuplatnění předkupního práva k budově bez čp/če, garáže, ve vlastnictví pana XXXXX, 
stojící na pozemku parc. č. st. 400 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 

 

9. schvaluje 
záměr změnit smlouvu nájmu č. MAJ-EM-NS/86/2009/Plh ze dne 22. 12. 2009, uzavřenou s 
paní XXXXX, XXXXX a manželi XXXXX, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 
972/2 zahrada o výměře 77 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. Změnou smlouvy by mělo 
dojít ke změně nájemce z paní XXXXX na pana XXXXX, ke změně výše nájemného z 15,- 
Kč/m2/rok na 35,- Kč/m2/rok. 

 

10. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 36 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc. 

 

11. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 44 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc. 

 

12. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 622 zahrada o výměře 212 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc. 

 

13. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/001167/2020/Mlc ze dne 25. 5. 2020 
uzavřenou s manželi XXXXX, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 46/2 ostatní 
plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by 
mělo dojít k rozšíření předmětu pachtu o část pozemku parc. č. 46/2 o výměře 45 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. 

 

14. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016 
ve znění dodatků č. 1 až č. 4 uzavřenou s družstvem Zemědělské družstvo Unčovice, jejímž 
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, k. ú. 
Příkazy, obec Příkazy, k. ú. Unčovice, obec Litovel a dále k. ú. Černovír, k. ú. Chomoutov, k. 
ú. Lošov, k. ú. Neředín, k. ú. Radíkov u Olomouce, k. ú. Řepčín, k. ú. Topolany u Olomouce, 
vše obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí částí pozemků parc. 
č. 884 o výměře 39 m2 a parc. č. 2022 o výměře 16 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1009/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, 
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obec Olomouc z předmětu pachtu. 

 

15. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002346/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016 
ve znění dodatků č. 1 až č. 3 uzavřenou se společností AGRA Chválkovice, spol. s r.o., 
jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. Droždín, k. ú. Hodolany, k. ú. Chválkovice, k. ú. 
Pavlovičky a k. ú. Černovír, vše obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k 
vyjmutí částí pozemků parc. č. 1021/1 o výměře 499 m2, parc. č. 1023/3 o výměře 74 m2, 
parc. č. 1022/3 o výměře 76 m2, parc. č. 1023/2 o výměře 58 m2 a parc. č. 1453 o výměře 
102 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z předmětu pachtu a k 
rozšíření předmětu pachtu  o pozemek parc. č. 1022/4 ostatní plocha o výměře 236 m2 v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc. 

 

16. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002396/2016/Kol ze dne 19. 9. 2016 
uzavřenou se společností AGRO Huzová s.r.o., jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. 
Huzová, obec Huzová a k. ú. Mutkov, obec Mutkov. Změnou pachtovní smlouvy by mělo 
dojít k vyjmutí pozemku parc. č. 1383 ostatní plocha o výměře 147 m2, částí pozemků parc. 
č. 1385 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 1402 ostatní plocha o výměře 19 m2, parc. 
č. 1422/15 orná půda o výměře 9722 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová a části pozemku 
parc. č. 447/3 ostatní plocha o výměře 352 m2 v k. ú. Mutkov, obec Mutkov z  předmětu 
pachtu, a k rozšíření předmětu pachtu o pozemek parc. č. 1422/18 orná půda o výměře 9677 
m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová a pozemek parc. č. 447/4 ostatní plocha o výměře 351 m2 v 
k. ú. Mutkov, obec Mutkov. 

 

17. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc. 

 

18. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. MAJ-PR-J/5/2003/Ha ze dne 21. 7. 2003 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 15. 10. 2004, dodatku č. 2 ze dne 14. 8. 2006 a dodatku č. 3 ze dne 30. 11. 2017 
uzavřenou se spolkem 1. HFK Olomouc spolek, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků 
parc. č. 885/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 614 m2, parc. č. 885/8 ostatní plocha o 
výměře 4 309 m2, parc. č. 885/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m2, parc. č. 
885/15 ostatní plocha o výměře 1 450 m2, parc. č. 885/16 ostatní plocha o výměře 910 m2, 
parc. č. 885/17 ostatní plocha o výměře 10 375 m2, parc. č. 885/22 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 527 m2, parc. č. 885/23 ostatní plocha o výměře 94 m2, parc. č. 885/24 
ostatní plocha o výměře 6 231 m2, parc. č. 885/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  
558 m2 a parc. č. 885/27 ostatní plocha o výměře 513 m2 a části pozemku parc. č. 1945/1 
ostatní plocha o výměře 584 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za účelem 
rozšíření sportovního areálu, spočívající v udělení souhlasu s vybudováním stavby sportovní 
haly stanové konstrukce o výměře 200 m2, upřesnění povinností vypůjčitele a upřesnění 
stávajících staveb na předmětu výpůjčky dle důvodové zprávy. 

 

19. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 659 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 661/2 zahrada o 
výměře 38 m2, oba v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX. 

 

20. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním ze 
dne 30. 8. 2007, ve znění dodatku č. 1, uzavřené se společností Technické služby města 
Olomouce, a.s., jejímž předmětem je nájem prostor o celkové výměře 68,29 m2 v 1. NP 
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budovy č. p. 291, Kmochova č. o. 19a, obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 1653 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, spočívající v doplnění 
náležitostí smlouvy zejména o úhradu nákladů hrazených ročně nájemci statutárním městem 
Olomouc ve výši 109.500,- Kč na provoz veřejného sociálního zařízení dle důvodové zprávy. 

 

21. revokuje 
své usnesení ze dne 12. 8. 2019 bod programu 2, bod 3.5 důvodové zprávy ve věci 
schválení skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 182/L/99/Ge ze dne 20. 5. 1999 
uzavřené s paní XXXXX dohodou, a v případě neuzavření této dohody do 31. 12. 2019, 
výpovědi nájmu části pozemku vedeného v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci – 
původ pozemkový katastr PK parc. č. 740 o výměře 193 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 182/L/99/Ge ze dne 20. 5. 1999 uzavřené s paní XXXXX. 

 

22. schvaluje 
navýšení nájemného a pachtovného o inflační koeficient 3,2 % u nemovitého majetku 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy. 

 

23. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 914 trvalý travní 
porost o výměře 31 m2, parc. č. 930/8 orná půda o výměře 582 m2 a parc. č. 930/16 orná 
půda o výměře 28 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy. 

 

24. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 394/1 orná půda o 
výměře 2 435 m2, parc. č. 475/22 orná půda o výměře 231 m2, parc. č. 475/24 orná půda o 
výměře 389 m2, parc. č. 475/70 orná půda o výměře 203 m2, parc. č. 475/98 orná půda o 
výměře 19 m2, parc. č. 930/16 orná půda o výměře 1 949 m2, parc. č. 1002/9 ostatní plocha 
o výměře 70 m2 a parc. č. 1004 ostatní plocha o výměře 149 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem 
jako budoucím obdarovaným se zdůvodněním dle důvodové zprávy. 

 

25. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu pozemku 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 Olomouce s tím, že město Velká Bystřice uhradí statutárnímu 
městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 40 950,- Kč se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy. 

 

26. schvaluje 
skončení nájemní smlouvy uzavřené dne 27. 2. 2018 se společností Lesy města Olomouce, 
a.s., na část pozemku parc. č. 537 lesní pozemek o výměře 904 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky dohodou dle důvodové zprávy. 

 

27. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015, ve 
znění dodatků č. 1 až 18, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností Lesy 
města Olomouce, a.s. spočívající ve zúžení předmětu pachtu o 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 dle důvodové zprávy. 
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28. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015, ve 
znění dodatků č. 1 až 18, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností Lesy 
města Olomouce, a.s. spočívající v rozšíření předmětu pachtu o pozemek parc. č. 537 lesní 
pozemek v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky dle důvodové zprávy. 

 

29. schvaluje 
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 30. 1. 2013 ve znění dodatku č. 1 
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Honebním společenstvem Přáslavice 
spočívající ve zúžení předmětu této dohody o  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 dle 
důvodové zprávy. 

 

30. schvaluje 
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 30. 1. 2013  ve znění dodatku č. 1 
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Honebním společenstvem Přáslavice 
spočívající v rozšíření předmětu této dohody o pozemek parc. č. 537 lesní pozemek v k. ú. 
Hlubočky, obec Hlubočky dle důvodové zprávy. 

 

31. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020, bod programu č. 2, bod 2. 18. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 438/1 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 1 849 000,- Kč. 

 

32. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 438/1 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní Zdence 
Nádvorníkové za kupní cenu ve výši 1 849 000,- Kč. 

 

33. pozastavuje 
prodej části pozemku parc. č. 693/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 693/11 ostatní plocha) o 
výměře 2487 m2 a pozemku parc. č. 693/7 ostatní plocha, oba v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc do doby realizace stavby Odpadové centrum Olomouc dle důvodové zprávy. 

 

34. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou přístupových chodníků na pozemku parc. č. 
588 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s Bytovým společenstvím Neředínská 7, 
9, dle důvodové zprávy. 

 

35. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 5. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 378 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, obč. vyb, parc. č. 646, parc. č. 647, oba zahrada, parc. č. 741/3 orná půda, parc. č. 
640, parc. č. 641, parc. č. 642, parc. č. 643/4, parc. č. 644, parc. č. 645, parc. č. 648, parc. č. 
649, parc. č. 660, parc. č. 768/1 a parc. č. 817, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc a na mostní konstrukci přes potok Nemilanka nad pozemkem parc. č. 652/3 
vodní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

 

36. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 378 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. 
vyb, parc. č. 646, parc. č. 647, oba zahrada, parc. č. 741/3 orná půda, parc. č. 640, parc. č. 
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641, parc. č. 642, parc. č. 643/4, parc. č. 644, parc. č. 645, parc. č. 648, parc. č. 649, parc. č. 
660, parc. č. 768/1 a parc. č. 817, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a 
na mostní konstrukci přes potok Nemilanka nad pozemkem parc. č. 652/3 vodní plocha v k. 
ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

 

37. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 373/22, parc. č. 373/23, parc. č. 479/18, parc. č. 479/23, parc. č. 479/25 a parc. č. 
479/91, vše ostatní plocha a parc. č. 670/41 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Sprintel s.r.o. 

 

38. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 373/22, parc. č. 373/23, parc. č. 479/18, 
parc. č. 479/23, parc. č. 479/25 a parc. č. 479/91, vše ostatní plocha a parc. č. 670/41 orná 
půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Sprintel s.r.o. 

 

39. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 4. 2019, bod programu č. 3., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 132/3, parc. č. 132/15, parc. č. 132/49, parc. č. 613/3, parc. č. 613/4, 
parc. č. 793/1, parc. č. 800/4, parc. č. 1068 a parc. č. 1076, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

40. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 132/3, parc. č. 132/15, parc. č. 132/49, parc. č. 613/3, parc. č. 613/4, parc. č. 793/1, parc. 
č. 800/4, parc. č. 1068 a parc. č. 1076, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

41. revokuje 
usnesení RMO ze dne 26. 10. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 90/33, parc. č. 93/114, parc. č. 93/173, parc. č. 94/91, parc. č. 94/130 a 
parc. č. 123/1, vše ostatní plocha a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad 
pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

42. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 90/33, parc. č. 93/114, parc. č. 93/173, parc. č. 94/91, parc. č. 94/130 a parc. č. 123/1, vše 
ostatní plocha a na mostu na ul. Komenského přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 
139/1 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město (pro SO 10.2 - přeložka NTL plynovodu DN 
200), vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

43. revokuje 
usnesení RMO ze dne 26. 10. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 93/114, parc. č. 93/173, parc. č. 94/91, parc. č. 94/130 a parc. č. 123/1, 
vše ostatní plocha a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 
139/1 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. 
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44. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 93/114, parc. č. 93/173, parc. č. 94/91, parc. č. 94/130 a parc. č. 123/1, vše ostatní plocha 
a na mostu na ul. Komenského přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní 
plocha, vše v k. ú. Olomouc-město (pro SO 10.3 - přeložka STL plynovodu DN 300), vše 
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

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

 

3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene - služebnosti na části 
pozemku parc. č. 249/6 ostatní plocha, v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc v 
rozsahu dle situačního schématu, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední 
školy polygrafické, Olomouc, Střední Novosadská 87/53, spočívající v právu umístění a 
provozování veřejného osvětlení, a dále v právu vstupovat na pozemek v souvislosti se 
zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami anebo odstraněním veřejného osvětlení 
ve prospěch statutárního města Olomouce na dobu neurčitou a bezúplatně dle důvodové 
zprávy bod 2.1. 

 

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

 

4 Tř. Míru - Neředínská - úprava křižovatky - smlouva o přeložce 
CETIN 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. souhlasí 
s uzavřením "Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací" se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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5 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu - MŠ Holečkova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

T: 15. 3. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

T: 15. 3. 2021 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

T: 15. 3. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 7456182/0800 

T: 15. 3. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

 

6 Veřejná zakázka č. 21016 - Tř. Míru - Neředínská - úprava 
křižovatky - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

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

 

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

 

7 Veřejná zakázka č. 20176 - Masarykova třída - most M 10 přes 
řeku Bystřici - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření 
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na 
doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6.1. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 20128 - Služby mobilního operátora 2021 - 
2023 - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb. pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 6.2. 
 

 

9 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 
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dle důvodové zprávy 

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

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

10 Průběžné čerpání rozpočtu SMOl - 01/2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.1. 
 

 

11 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

12 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dolní Hejčínská 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husova 

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Sokolská 
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6. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Stiborova 

 

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

 

13 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: 10. 
 

 

14 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BEERBAR NA 
STOJÁKA na Horním náměstí 15, Olomouc, v rozsahu 50,4 m2 pro žadatele fu 
GASTROPROJEKT PIVOVAR Olomouc, s.r.o., Riegrova 381/22, 779 00 Olomouc, na dobu 
od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BURGER & 
STEAKHOUSE  RIEGROVKA v ulici  Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele 
fu KÓBE & BEER s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha1,   na dobu  od 1.4. do 31.10.  2021. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE 
LEGUÁN v ulici tř. Svornosti 15, Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele p. XXXXX, 
Albertova 3d, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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15 Smlouva o společném zadávání - Autobusová zastávka 17. 
listopadu, Prodloužení chodníku v ul. Jilemnického 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
smlouvy o společném zadávání dle příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat smlouvy o společném zadávání 

T: 29. 3. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

16 Bezplatná přeprava doprovodu dítěte do 3 let 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zavedení bezplatné přepravy doprovodu dítěte do 3 let v rámci zóny 71 Olomouc od 1. 7. 
2021 dle předložené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zpracovat a předložit RMO nové nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD na 
území statutárního města Olomouce s účinností od 1. 7. 2021 

T: 29. 3. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

4. ukládá 
projednat a zapracovat zavedení této přepravy s KIDSOK do Tarifu IDSOK s platností od 1. 
7. 2021 

T: 26. 4. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

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

 

17 Regulační plán RP-08 Kosmonautů - změna č. I - pořízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje předložit na jednání ZMO dne 8. 3. 2021 návrh na 
pořízení změny č. I. regulačního plánu RP-08 Kosmonautů zkráceným postupem  (§72 až 75 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů) dle důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

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

 

18 Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova - pořízení 
změny č. I 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje předložit na zasedání ZMO dne 8.3.2021 návrh na 
pořízení změny č. I. regulačního plánu RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova v souladu s 
§72 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

19 Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice - pořízení 
změny č. I 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje předložit na zasedání ZMO dne 8.3.2021 návrh na 
pořízení změny č. I. regulačního plánu RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice v souladu s §72 
odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, dle důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
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20 Projekt "Lesní cesta Huzovská II. etapa – 1. část" - podání 
žádosti 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt "Lesní cesta Huzovská II. etapa – 1. 
část" do výzvy č. 1/2021/117D8250 Ministerstva pro místní rozvoj ČR k podávání žádostí o 
poskytnutí podpory v rámci podprogramu Podpora vládou doporučených projektů v oblasti 
rozvoje regionů 

 

3. schvaluje 
uzavření dohody o postoupení práv a povinností stavebníka v rámci investiční akce „Lesní 
cesta Huzovská II. etapa – 1. část“ z Lesů města Olomouce, a.s. na statutární město 
Olomouc 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

21 Plán pro chytrou Olomouc - Analytická část 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou Analytickou část Plánu pro chytrou Olomouc 

 

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

Bod programu: 18. 
 

 

22 Podání žádosti o dotaci z Norských fondů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podání žádosti dle závěru důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
připravit podklady pro podání žádosti dle závěru důvodové zprávy 

T: 22. 2. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
podat žádost dle závěru důvodové zprávy 

T: 22. 2. 2021 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 19. 
 

 

23 Označování provozoven a reklama v městské památkové 
rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu – metodika pro 
kvalitní praxi  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předloženou Metodiku Označování provozoven a reklama v městské památkové rezervaci 
Olomouc a jejím ochranném pásmu – metodika pro kvalitní praxi dle přílohy důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení ve spolupráci s odborem právním a odborem památkové péče 
navrhnout dotační program a nárokovat částku do rozpočtu na rok 2022 dle důvodové zprávy 

T: 28. 6. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 20. 
 

 

24 Zoologická zahrada Olomouc - předchozí souhlas k přijímání 
finančních darů účelově určených i účelově neurčených 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
předchozí souhlas k přijímání finančních darů dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
věcně příslušného náměstka k udělování souhlasů k přijetí finančních darů dle důvodové 
zprávy 

T: 22. 2. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
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25 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s investiční akcí " 
Výstavba stánku s občerstvením" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s investiční akcí dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s převodem finančních prostředků a následné použití investičního fondu dle důvodové 
zprávy 

 

4. pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace k realizaci investiční akce dle důvodové zprávy 

T: 22. 2. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

26 Zoologická zahrada Olomuc - nepřijetí nabídky osobního 
automobilu Škoda Octavia Combi a udělení souhlasu s 
prodejem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. nepřijímá 
nabídku příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc týkající se osobního 
automobilu - Škoda Octavia Combi, typ:  AKL, SPZ: OCM 60-80, rok výroby 1998 

 

3. uděluje 
souhlas příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Olomouc, odprodat osobní automobil - 
Škoda Octavia Combi, typ: AKL, SPZ: OCM 60-80, rok výroby 1998 za cenu dle znaleckého 
posudku nebo zlikvidovat 

 

4. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 

T: 22. 2. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
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27 Aktualizace odpisových plánů roku 2020 u příspěvkových 
organizací (mimo školská zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2020 u příspěvkových organizací dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

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

T: 22. 2. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

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

Bod programu: 24. 
 

 

28 Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu Příloha č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce dle 
důvodové zprávy 

 

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

T: 22. 2. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

29 Žádosti o dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v 
roce 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
podání žádostí dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

30 Dotace v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021, dle příloh č. 1 a 3 
důvodové zprávy, a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle 
příloh č. 1 a 3 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových smluv 

 

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z 
rozpočtu SMOl roku 2021, dle příloh č. 1 a 3 důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. nevyhovuje 
žádostem o dotaci do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021 dle příloh č. 3 a 5 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací 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 z rozpočtu 
SMOl roku 2021, dle příloh č. 2,4 a 6 důvodové zprávy 

 

7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádostem o dotaci nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021 dle příloh č. 2 a 4 důvodové 
zprávy 

 

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace – prodloužení realizace projektu, dle přílohy 
č. 7 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
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31 Bytové záležitosti BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
žádost poskytnutí nájmu BPS panu XXXXX, manželům XXXXX, manželům XXXXX, paní 
XXXXX, dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

32 Smlouva s médii 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 

 

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

 

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

 

33 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh pravidel dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Mgr. Miloslav Tichý, člen rady města 
Bod programu: 30. 
 

 

 

 

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

Mgr. Matouš Pelikán v. r. 
náměstek primátora 

  

 


