
 

USNESENÍ 
 

z 73. schůze Rady města Olomouce, konané dne 22. 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 a ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 22. 2. 2021 dle části A) důvodové 
zprávy 

- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

 

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

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
přeřazení pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída 3, v rámci 
Dlouhodobé koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na 
období r. 2019 – 2022 z kategorie B – nemovité věci, které lze prodat či směnit pouze za 
splnění určitých podmínek, do kategorie C – nemovité věci určené k prodeji či směně dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 454 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 23, obč. vyb., Štěpánovská 10, formou 
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 5.120.000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2. 
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3. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 1178/2 ostatní plocha a parc. č. 1178/3 ostatní plocha, oba v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

5. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 240/8 ostatní plocha o výměře 162 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, a parc. č. 599/1 ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti Auto Hégr, a. s. o prodej části pozemků parc. č. 240/8 ostatní plocha o 
výměře 162 m2 v k. ú. Nová Ulice, a parc. č. 599/1 ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. 
Neředín, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

7. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 16.9.2003, ve znění Dodatku č. 
1, uzavřenou s Hnutím DUHA Olomouc, pobočným spolkem, k prostorám o výměře 28,47 
m2 ve 2. NP budovy č.p. 27 (obč. vyb.), na ulici Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí 
pozemku parc.č.st. 450/1 zast. plocha a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec 
Olomouc, kde změnou dojde ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

8. schvaluje 
stanovení poměrné části výnosu z předmětu pachtu za rok 2020 v souladu s čl. III. pachtovní 
smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až 
č. 18 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. ve výši 7.000.000,- Kč bez DPH 
dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce a podmínkách údržby, jejímž předmětem je 
výpůjčka pozemků parc. č. 32/3, parc. č. 72/16, parc. č. 72/18, vše ostatní plocha v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 90/40, parc. č. 90/67, parc. č. 90/68, parc. č. 
94/68, parc. č. 94/96, parc. č. 94/131, parc. č. 94/132, parc. č. 94/133, parc. č. 94/134, parc. 
č. 94/135, parc. č. 94/138, parc. č. 94/141, parc. č. 94/145, parc. č. 94/146, parc. č. 94/148, 
parc. č. 123/19, parc. č. 124/46, parc. č. 139/1, parc. č. 139/4, parc. č. 145/4, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 624/48, parc. č. 959/52, parc. č. 
960/4, parc. č. 960/6, parc. č. 962/4, parc. č. 964/4, parc. č. 967/4, parc. č. 1110/5, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, vše ve vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s.p. 
statutárnímu městu Olomouc dle přílohy č. 2 důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

10. schvaluje 
odstoupení od smlouvy o nájmu č. majpráv. 1685/2000/Ge. ze dne 3. 4. 2000 na pronájem 
části pozemku parc. č. 1001 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, uzavřené s paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

11. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 432/12 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc a části pozemku parc. č. 117/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/8/2010/Hr ze dne 19. 5. 2010, uzavřené 
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se společností SGR Marketing-Service-Center, v.o.s. a podání žaloby o vyklizení a následně 
podání exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod 
č. 3.4. 

 

12. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem částí pozemků parc. č. 449/3 ostatní plocha, parc. č. 449/36 ostatní 
plocha a parc. č. 2134 ostatní plocha o celkové výměře 550 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

13. schvaluje 
pacht částí 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 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

14. schvaluje 
skončení pachtu dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002338/2016/Plh ze dne 12. 9. 
2016, kdy práva a povinnosti z pachtu přešly na dědice pana XXXXX, a to na XXXXX, paní 
XXXXX, paní XXXXX, pana XXXXX a paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

15. schvaluje 
nájem prostoru – parkovacího místa č. 3 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 484, obč. 
vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

16. souhlasí 
s dočasným užitím prostor sloužících podnikání o výměře 197,25 m2 v 1. NP budovy č.p. 
367, objekt občanské vybavenosti, na adrese Horní náměstí č.o. 5, která je součástí 
pozemku parc.č.st. 326 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
společností SILVERSHOT s.r.o., IČ 28375521, se sídlem Macharovo náměstí 419/3, 162 00 
Praha 6 dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

17. souhlasí 
s neuplatněním autorských práv v rámci projektu „Pozadí událostí“ ve vztahu k prostorám 
sloužícím podnikání o výměře 197,25 m2 v 1. NP budovy č.p. 367, objekt občanské 
vybavenosti, na adrese Horní náměstí č.o. 5, která je součástí pozemku parc.č.st. 326 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 3.8. 

 

18. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nepřijetí nabídky manželů XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města 
Olomouce k budově č. e. 282, rod. rekr, na pozemku parc. č. 338/11 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

19. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu MILNEA státní podnik v 
likvidaci na koupi pozemku parc. č. 840/2 ostatní plocha o výměře 595 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

20. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi budovy sociálního zařízení nezapsané v katastru nemovitostí včetně všech součástí a 
příslušenství umístěné na části pozemku parc. č. 75/1 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. do 
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vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 82 100,- Kč se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

21. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 bod programu 3, bod 2.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení koupě pozemku parc. č. st. 881 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2 v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 533, tech. 
vyb, ve vlastnictví kupujícího, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 470 940,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

22. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 11. 2020 bod programu 3, bod 2.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení  koupě pozemku parc. č. st. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 600, tech. 
vyb, ve vlastnictví kupujícího, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 459 060,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

23. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. st. 881 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 533, tech. vyb, ve 
vlastnictví kupujícího, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 496 770,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 

 

24. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. st. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 600, tech. vyb, ve 
vlastnictví kupujícího, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 484 230,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 

 

25. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí 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 pozemku parc. č. 1721/14 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 5 158 900,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

26. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č.  MAJ-PR-NS/8/2009/K ze dne 30. 7. 2009 uzavřené 
s Univerzitou Palackého v Olomouci dohodou, dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

27. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části 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 panu XXXXX za kupní cenu ve výši 33 025,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

28. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 1721/101 ostatní plocha, parc. č. 1648/1 ostatní plocha, parc. č. 
1649/1 ostatní plocha, parc. č. 1721/28 ostatní plocha a částí pozemků parc. č. 1721/29 
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ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/29 ostatní plocha) o výměře 1 628 m2, parc. č. 1721/31 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/31 ostatní plocha) o výměře 1 209 m2, parc. č. 1721/1 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/1 ostatní plocha) o výměře 563 m2 a parc. č. 1721/39 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/151 ostatní plocha) o výměře 51 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti eluvio s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 839 145,-Kč se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

29. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení předkupního práva jako věcného ve prospěch předkupníka statutární město Olomouc 
tak, že dlužník společnost eluvio s.r.o. je povinna nabídnout předkupníkovi statutárnímu 
městu Olomouc pozemky parc. č. 1721/101 ostatní plocha, parc. č. 1648/1 ostatní plocha, 
parc. č. 1649/1 ostatní plocha, parc. č. 1721/28 ostatní plocha a části pozemků parc. č. 
1721/29 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/29 ostatní plocha) o výměře 1 628 m2, parc. č. 
1721/31 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/31 ostatní plocha) o výměře 1 209 m2, parc. č. 
1721/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/1 ostatní plocha) o výměře 563 m2 a parc. č. 
1721/39 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/151 ostatní plocha) o výměře 51 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 1 839 145,-Kč, pokud by je chtěl 
zcizit třetí osobě (koupěchtivému), respektive je povinna nabídnout předkupníkovi 
statutárnímu městu Olomouc výše uvedené pozemky nebo jejich části za kupní cenu 385,- 
Kč/m2, pokud by je chtěla zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se 
zřizuje na dobu určitou do 11. 2. 2026 dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

30. schvaluje 
podání žaloby na nahrazení projevu vůle manželů XXXXX k uzavření darovací smlouvy na 
stavby vodovodu PE 90 (DN 80) v délce 24,60 m a tlakové splaškové kanalizace PE 63 (DN 
50) v délce 23,30 m, vše na pozemku parc. č. 1154 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, blíže specifikované v kolaudačním souhlasu č. j. SMOL/284956/2019/OZP/VH/Sko 
ze dne 30. 10. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

31. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX na stavby 
vodovodu PE 90 (DN 80) v délce 24,60 m a tlakové splaškové kanalizace PE 63 (DN 50) v 
délce 23,30 m, vše na pozemku parc. č. 1154 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
blíže specifikované v kolaudačním souhlasu č. j. SMOL/284956/2019/OZP/VH/Sko ze dne 
30. 10. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

32. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavbu vodovodu DN 200 a DN 150 na pozemcích parc. č. st. 
932 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 114/11, parc. č. 114/87, parc. č. 114/14 a parc. č. 
114/19, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se společností 
Rezidence Šantovka s.r.o., za kupní cenu ve výši 121,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 
bod č. 5.2. 

 

33. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
IM/BKS/001229/2018/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností Rezidence 
Šantovka s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

34. schvaluje 
zřízení služebnosti zřídit, vést, provozovat a udržovat veřejné osvětlení č. 9723, 9724, 9725 
a 9726, sestávající z výložníků, svítidel, rozvodných elektro skříněk a přívodních kabelů 
elektrické energie na budově s č.p. 803, jiná st., která je součástí pozemku parc. č. st. 144/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch statutárního 
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města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

35. bere na vědomí 
předloženu důvodovou zprávu bod č. 6.2. 

 

36. nevyhovuje žádosti 
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o nájem části pozemku parc. č. 
87/15 ostatní plocha o výměře 173 m2 a části pozemku parc. č. 116/109 ostatní plocha o 
výměře 190 m2, oba v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

37. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/002813/2016/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 19. 3. 2021 na 18. 4. 2025 a v 
prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 19. 7. 2021 
na 18. 8. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

38. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 614/28 a parc. č. 612/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

39. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 614/28 a parc. č. 612/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

40. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 5. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.8. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1001, parc. č. 1000/2, parc. č. 1028/7, parc. č. 1029/22 (dle GP 
parc. č. 1029/22), parc. č. 1029/23, parc. č. 1029/24, parc. č. 1031, parc. č. 1163/1, parc. č. 
1239, parc. č. 31/18, parc. č. 53/16, parc. č. 69/1, parc. č. 80/10, parc. č. 1000/1 (dle GP 
parc. č. 1000/1), vše ostatní plocha a parc. č. 79/16 zahrada, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc, parc. č. 338/8 zahrada, parc. č. 453/8, parc. č. 452/3, parc. č. 452/4 a parc. č. 
341/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

41. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 31/18, parc. č. 53/16, parc. č. 69/1, parc. č. 80/10, parc. č. 1000/2, parc. 
č. 1001, parc. č. 1028/7, parc. č. 1029/22, parc. č. 1029/23, parc. č. 1029/24, parc. č. 1031, 
parc. č. 1163/1, parc. č. 1239, vše ostatní plocha a parc. č. 79/16 zahrada, vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc, parc. č. 332/12 a parc. č. 338/8, oba zahrada, parc. č. 341/3, parc. č. 
452/3, parc. č. 452/4 a parc. č. 453/8, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

42. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 12. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
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VN na pozemku parc. č. 105/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

43. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 105/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

44. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020 bod č. 2, část 87 ve věci schválení zřízení věcného 
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 
203/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

45. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 203/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

46. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 6. 2018 bod č. 2, část č. 60 ve věci schválení zřízení věcného 
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 
490/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 589, parc. č. 545/2, parc. č. 592, parc. č. 
591, parc. č. 79/12, parc. č. 588, parc. č. 590, parc. č. 79/24, parc. č. 593, parc. č. 540/55, 
vše ostatní plocha, parc. č. st. 322 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č.e., technické vybavení a parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba s č.p. 349, občanské vybavení, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

47. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 490/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 79/2, parc. č. 79/12, parc. 
č. 79/24, parc. č. 545/2, parc. č. 588, parc. č. 589,  parc. č. 590, parc. č. 591, parc. č. 592, 
parc. č. 593, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

48. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 913/59 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

49. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 913/59 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.9. 

 

50. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 136/3, parc. č. 952/2, parc. č. 1115, parc. č. 1133/1 a parc. č. 1231/6, vše 
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
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dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

51. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 136/3, parc. č. 952/2, parc. č. 
1115, parc. č. 1133/1 a parc. č. 1231/6, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

52. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 116/8 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

53. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/8 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.11. 

 

54. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019, bod programu č. 3., bod č. 6.25. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 404/6, parc. č. 624/3, parc. č. 861/1 a parc. č. 938/43, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

55. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 404/6, parc. č. 624/3, parc. č. 861/1 a parc. č. 938/43, vše ostatní plocha 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.12. 

 

56. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 612/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

57. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 612/1 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

58. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 320/16 a parc. č. 323/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

59. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 320/16 a parc. č. 323/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. 
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dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

60. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 124/22 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

61. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 124/22 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.15. 

 

62. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 324/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/2, parc. č. 328/5, parc. č. 328/7, parc. č. 336/1, 
parc. č 336/7, parc. č. 341/3, parc. č. 355/3, parc. č. 362/4, parc. č. 413/10, parc. č. 416/1, 
parc. č. 422, parc. č. 424/1, parc. č. 614/3, parc. č. 618/1 a parc. č. 619/1, vše ostatní plocha 
a parc. č. 336/3 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 135/1 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

63. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 324/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/2, 
parc. č. 328/5, parc. č. 328/7, parc. č. 336/1, parc. č 336/7, parc. č. 341/3, parc. č. 355/3, 
parc. č. 362/4, parc. č. 413/10, parc. č. 416/1, parc. č. 422, parc. č. 424/1, parc. č. 614/3, 
parc. č. 618/1 a parc. č. 619/1, vše ostatní plocha a parc. č. 336/3 zahrada, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 135/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.16. 

 

64. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 11. 2019, 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. 79/24 a parc. č. 545/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
a parc. č. 485/1, parc. č. 485/3, parc. č. 490/1, parc. č. 490/6, parc. č. 509 a parc. č. 621/1, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 

 

65. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 79/24 a parc. č. 545/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 485/1, 
parc. č. 485/3, parc. č. 490/1, parc. č. 490/6, parc. č. 509 a parc. č. 621/1, vše ostatní plocha 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.17. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Provozní zpráva AQP 2020  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu vč. přílohy 

 

2. souhlasí 
s Provozní zprávou za rok 2020 

 

3. schvaluje 
vyplacení zálohy služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní 

smlouvy, uzavřené mezi SMOl a společností Aquapark Olomouc, a.s. 

 

4. ukládá 
vyplatit zálohu služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní smlouvy, 
uzavřené mezi SMOl a společností Aquapark Olomouc, a.s. 

T: 15. 3. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 3. 
 

 

4 Rekonstrukce sportoviště - plavecký stadion Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zahájením kroků směřujících k rekonstrukci sportoviště Plaveckého stadionu Olomouc 
(PSO) - zpracování (revize) projektové dokumentace 

 

3. revokuje 
část 2 bodu 8 usnesení RMO ze dne 25.1.2021 týkající se souhlasu s přípravou a podáním 
žádostí o dotace z programu Národní sportovní infrastruktura dle bodu II. 1 důvodové zprávy 
týkající se projektu Výměna vany plaveckého bazénu 

 

4. schvaluje 
postup dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 3.1. 
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5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na pozemku 
parc. č. 124/31 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví 
Olomouckého kraje s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace. Nájem bude uzavřen na dobu určitou za nájemné stanovené součinem ceny za 
den dle délky zásahu a počtem dnů trvání zásahu, cena za protlak silnice III. třídy je 300,- Kč 
za běžný metr za den. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti povinného strpět na 
předmětné části pozemku uložení kabelového vedení pro dohledové kamery a v povinnosti 
umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem provádění 
údržby a veškerých oprav kabelového vedení pro dohledové kamery na dobu neurčitou za 
jednorázovou náhradu, která stanovena znaleckým posudkem (cena v místě a čase 
obvyklá), minimálně však 1.000,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích 
parc. č. 254/4, ostatní plocha o výměře záboru 104 m2 a parc. č. 449/7, ostatní plocha o 
výměře záboru 37 m2, oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky, s 
právem hospodaření Povodí Moravy s.p. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, 
tj. ode dne účinnosti smlouvy do majetkoprávního vypořádání tj. do dne vkladu práva 
služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu pěti let, výše nájemného činí 
31,70,- Kč/m2 a rok, minimálně však 1.000,- Kč/kalendářní rok. Budoucí služebnost bude 
spočívat v povinnosti povinného (Povodí Moravy s.p.) strpět na předmětné části pozemku 
stavbu (zřízení, umístění a provozování) a v povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup 
a vjezd na předmětné pozemky za účelem provozování a v případě poruchy provádění 
údržby, opravy, kontroly, a demontáže stavby na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 
zjištěnou dle cenových předpisů, minimálně však 5.000,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 
1.2. 

 

4. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OI-
IP/BVB/002123/2016/Pol ze dne 19. 7. 2016 se společností SPV red, s. r. o. spočívající v 
prodloužení lhůty pro zaslání výzvy za účelem uzavření smlouvy o zřízení služebnosti o 
dalších 5 let dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

5. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a právu 
provést stavbu č. OI-IP/BVB/002130/2016/Pol ze dne 19. 7. 2016 se společností SPV red, s. 
r. o. spočívající v prodloužení lhůty pro zaslání výzvy za účelem uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti o dalších 5 let dle důvodové zprávy bod 1.4. 

 

6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na pozemku 
parc. č. 540/60, o celkové výměře 4977 m² v k. ú. Neředín, (č. silnice II/448), obec Olomouc 
ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace. Nájem bude uzavřen na dobu určitou za nájemné stanovené 
součinem ceny za den dle délky zásahu a počtem dnů trvání zásahu, cena za protlak silnice 
II. třídy je 300,- Kč za běžný metr za den. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti 
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povinného strpět na předmětné části pozemku uložení kabelového vedení veřejného 
osvětlení a v povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd na předmětný pozemek 
za účelem provádění údržby a veškerých oprav kabelového vedení veřejného osvětlení na 
dobu neurčitou za jednorázovou náhradu, která stanovena znaleckým posudkem (cena v 
místě a čase obvyklá), minimálně však 1.000,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.5. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

6 MŠ Dělnická - využití úspor 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu, 

 

2. ukládá 
odboru investic ihned provedení rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy. 

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

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

 

7 Selské náměstí - úprava veřejných prostor kolem kostela - 
smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., 

 

3. schvaluje 
uzavření konečné smlouvy o realizaci přeložky dle podmínek uvedených ve Smlouvě o 
smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie. 

 

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

 

8 Tramvajová trať II. etapa - přeložky plynu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy č. OI-PRIPI/INO/000162/2021/Hol o zajištění přeložek plynárenského 
zařízení 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

9 Tramvajová trať II. etapa - 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 
CETIN. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7.1. 
 

 

10 Odpovědné veřejné zadávání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. ukládá 
sestavit projektový tým pro implementaci principů odpovědného zadávání SMOL, který 
rozpracuje další postup SMOL v této oblasti, 

T: 29. 3. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

3. ukládá 
začlenit problematiku veřejného zadávání do VP o zadávání veřejných zakázek, 

T: 29. 3. 2021 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 

11 Veřejná zakázka č. 20145 - Žižkovo náměstí, Husova - 
koordinovaný tah SSZ - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

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

 

12 Veřejná zakázka č. 21025 - Bezručovy sady - vodopád - přímé 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
přímé zadání firmě Výstaviště Flora Olomouc, a.s.; IČ 258 48 526, sídlo Wolkerova 37/17, 
779 00 Olomouc a uzavření smlouvy o dílo za cenu 1 769 420,- Kč bez DPH, tj. 2 140 
999,99 Kč vč. DPH. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.1. 
 

 

13 Veřejná zakázka č. 20157 - Plán místního ÚSES pro správní 
obvod ORP Olomouc - 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: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.2. 
 

 

14 Veřejná zakázka č. 21019 - Zpracování procesního auditu pro 
Magistrát města Olomouce - uzavřená výzva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 
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3. schvaluje 
v souladu s článkem 41 vnitřního předpisu č. 4/2019 použití uzavřené výzvy na předmětné 
zadávací řízení. 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 9.3. 
 

 

15 Veřejná zakázka č. 21017 - Krakovská - komunikace - 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, 

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: 9.4. 
 

 

16 Veřejná zakázka č. 21023 - Zhotovení standardů stavby pro 
koncesní řízení malá hala - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

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

 

3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA  

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše 
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uvedeného zadávacího řízení. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 9.6. 
 

 

17 Rozpočtové změny roku 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 - část A a B 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy - část A 

 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2021 dle důvodové zprávy - část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2021 dle 
důvodové zprávy - část B 

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

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

18 OZV, kterou se mění OZV č. 17/2019, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších obecně 
závazných vyhlášek 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy č. 1 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat OZV, která mění OZV č. 17/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

19 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Černá cesta 5, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

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

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

d) Topolová 9, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1d) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Petr Hammer, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 
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b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory: 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Petr Svozil, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

  

d) do 31.8.2021, do 31.1.2022, do 14.2.2022, do 18.6.2022 s nájemci: 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 
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XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 31.8.2021 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2022 
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XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022 

  

e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, Ostružnická 9, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Polská 57, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory – na 3 měsíce 

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

  

3. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 4) 

 

3. trvá 
na původním rozhodnutí ze dne 25.1.2021 o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, 
Černá cesta 9, Olomouc, XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 2) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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20 Sušárna kalů na ČOV Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit realizaci projektu Sušárny kalů na ČOV dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit záměr projektu výstavby Sušárny kalů na ČOV 
Olomouc na zasedání Zastupitelstva města dne 8. 3. 2021 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
vedoucímu odboru investic vykrýt finanční prostředky ve výši cca 1,5 mil. z rezervy obnovy 
vodohospodářské infrastruktury 

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

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 13. 
 

 

21 Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné 
městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Akční plán Strategického plánu rozvoje města Olomouce na rok 2021 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit akční plán Plánu udržitelné městské mobility Olomouc na roky 2021 - 2022 dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení 
Akční plán Strategického plánu rozvoje města Olomouce na rok 2021 a Akční plán Plánu 
udržitelné městské mobility Olomouc na roky 2021 - 2022 dle důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 14. 
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22 Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
rozdělení prostředků státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2021 včetně 
povinné finanční spoluúčasti SMOl mezi 3 akce obnovy podle tabulky „Rekapitulace akcí 
obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2021“ v příloze důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předkladateli předložit toto rozdělení ke schválení v Zastupitelstvu města Olomouce na 
nejbližším zasedání 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

23 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – souhlas se zahájením 
zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy– rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu se zadávacím řízením „Odstavy 
tramvají Jeremenkova“ č. DPMO/2021/72/007, dle důvodové zprávy a s následným 
uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. 

 

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

T: 15. 3. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

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

Bod programu: 16. 
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24 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace na zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 8. 3. 2021 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 

25 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Olomouce dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 18. 
 

 

26 Jednací řád ZMO - návrh na úpravu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy 

 

3. ukládá 
předložit návrh Jednacího řádu ZMO na nejbližší zasedání zastupitelstva 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí právního odboru, vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 19. 
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27 Veřejnoprávní smlouva na administraci žádostí podnikatelů 
COVID-Nájemné Výzva 3 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy pro zajištění realizace programu podpory podnikatelů 
postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 
„COVID-Nájemné“ dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
primátora statutárního města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu 
Veřejnoprávní smlouvy pro zajištění realizace programu podpory podnikatelů postižených 
celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID-
Nájemné“ dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 20. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

29 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Na Hradě 

 

3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkovaní na ulici Slovenská 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Karolíny Světlé 
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5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Křivá 

 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Rooseveltova 

 

7. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Jungmanova 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

30 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VARNA v ulici 
Riegrova 6, Olomouc, v rozsahu 45,6 m2 pro žadatele fu CLUBZONE s.r.o., Riegrova 373/6, 
779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POE POE Olomouc v 
ul. Riegrova 18, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatele fu Korený-racing s.r.o., Kollárova 
2365/16, 785 01 Šternberk, na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA v 
ulici Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 27,90 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Lyžbice 760 
739 61 Třinec, na dobu od 1.4. do 30.9. 2021. 

 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFFÉ TRIESTE v 
ulici Dolní náměstí 17, 18, Olomouc, v rozsahu 17 +7,12 +5,95 +4 +59,4m2 (celkem 
93,47m2)   pro žadatele  fu Olomoucké Caffé s.r.o., Holice 221, 779 00 Olomouc,  na dobu  
od 1.4. do 31.10.  2021. 

 

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

 

31 Regulační plán RP-23 Sídliště Norská - 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 Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská dle důvodové zprávy 

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

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

 

32 Změna č. II Územního plánu Olomouc - výběr varianty 
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 změny 
č. II Územního plánu Olomouc ke schválení nejvhodnější varianty v souladu s § 51 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: 25. 
 

 

33 Strategie zeleně a management údržby ve městě Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Strategii zeleně a management údržby ve městě Olomouci 

 

3. ukládá 
předložit Strategii zeleně a management údržby ve městě Olomouci k projednání a schválení 
zastupitelstvu města Olomouce 

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

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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34 Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí 
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 upravené přílohy č.1 
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 
upravené přílohy č.1 důvodové zprávy ve znění dle vzorových smluv 

 

4. nevyhovuje 
žádostem do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021 dle upravené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z 
rozpočtu SMOl roku 2021 dle upravené přílohy č.1 důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

35 Dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 v oblasti Podpora 
využití volného času dětí a mládeže včetně přílohy důvodové zprávy 

 

2. schvaluje 
dotace pro jednotlivé projekty v oblasti Využití volného času dětí a mládeže do 50 tis Kč dle 
přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 

 

3. souhlasí 
s návrhem dotací pro jednotlivé projekty v oblasti Využití volného času dětí a mládeže nad 
50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
dotace pro jednotlivé projekty nad 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
předložit návrhy dotací pro jednotlivé projekty nad 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy na 
jednání Zastupitelstva města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

36 Dotace v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými 
školami 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 v oblasti Podpora 
aktivit realizovaných vysokými školami včetně přílohy důvodové zprávy 

 

2. souhlasí 
s návrhem dotací pro jednotlivé projekty v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými 
školami dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
dotace pro jednotlivé projekty nad 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
předložit návrhy dotací pro jednotlivé projekty nad 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy na 
jednání Zastupitelstva města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. souhlasí 
s převedením zůstatku alokovaných finančních prostředků do rozpočtu odboru školství na 
využití pro potřeby škol v průběhu kalendářního roku dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

37 Dotace v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro 
děti a žáky MŠ a ZŠ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
na vědomí důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 v 
oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ 

 

2. schvaluje 
dotace pro jednotlivé projekty v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky 
MŠ a ZŠ do 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
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3. souhlasí 
s převedením zůstatku alokovaných finančních prostředků do rozpočtu odboru školství na 
využití pro potřeby škol v průběhu kalendářního roku dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

38 Akční plán rozvoje školství  na rok 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod č. 17 usnesení Rady města Olomouce ze dne 11.1.2021 

 

3. schvaluje 
Akční plán rozvoje školství na rok 2021 dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

39 Souhlas  s uzavřením darovací smlouvy - Fond pomoci 
olomouckým dětem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru dle přílohy č.1 důvodové 
zprávy 

 

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

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

40 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Michalské stromořadí 11 a s Dodatkem č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
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škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit Dodatky zřizovacích listin ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Michalské 
stromořadí 11 a Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle příloh důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

41 OZV o školských obvodech mateřských škol, jejichž 
zřizovatelem je SMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

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

 

42 OZV o školských obvodech základních škol, jejichž 
zřizovatelem je SMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

43 Přijetí finančního daru Olomouckého kraje za výkon péče o děti 
v době nouzového stavu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 



 31 

 

2. schvaluje 
přijetí finančního daru Olomouckého kraje ve výši 60.286,- Kč 

 

3. schvaluje 
darovací smlouvu č. 2021/00561/OKH/DSM 

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora podpisem darovací smlouvy 

 

5. schvaluje 
zapojení finančního daru do rozpočtu odboru školství (pro příspěvkovou organizaci Fakultní 
základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 a pro Základní školu Olomouc, 
Stupkova 16 a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

6. ukládá 
zajistit převod finančních prostředků příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 a příspěvkové organizaci Základní škola Olomouc, 
Stupkova 16 

T: 29. 3. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

44 Darovací smlouva - přijetí daru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím daru dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora podpisem darovací smlouvy dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

45 OZV o nočním klidu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 
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Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 38. 
 

 

46 Koncepce SMOl v oblasti podpory sportu a pohybu na období 
2021 – 2024 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Koncepci SMOl v oblasti podpory sportu a pohybu na období 2021-2024 dle předložené 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
připravit aktualizaci Koncepce SMOl v oblasti podpory sportu a pohybu na období 2022 - 
2026 

T: prosinec 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 39. 
 

 

47 Dotace v oblasti sportu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 do 50 tis. Kč dle příloh důvodové zprávy a z 
toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle příloh 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy 

T: 24. 5. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 40. 
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48 Individuální dotace - fotbalový klub SFK Nedvězí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
individuální investiční dotaci a z toho vyplývající rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2021 a uzavření navržené veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 41. 
 

 

49 Dotace v oblasti kultury 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 do 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi roku 2021 do 50 tis. Kč 
dle přílohy důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle přílohy důvodové zprávy 

T: 28. 6. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 42. 
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50 Cena města Olomouce 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2020 a Ceny za počin roku 2020 dle důvodové 
zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
udělit Ceny města Olomouce za rok 2020 a Ceny za počin roku 2020 dle usnesení bodu č.2 

 

4. ukládá 
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2020 a Ceny za počin roku 2020 
Zastupitelstvu města Olomouce 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 43. 
 

 

51 Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním přihlášky do soutěže „Obec přátelská rodině“, dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podat přihlášku do soutěže, dle důvodové zprávy 

T: 15. 3. 2021 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 44. 
 

 

52 Komunitní plánování sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu aktuálního komunitního plánu, dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zapracovat změnu do aktuálního komunitního plánu sociálních služeb, dle důvodové zprávy 

T: 15. 3. 2021 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

4. schvaluje 
změnu v realizačně manažerském týmu komunitního plánování sociálních služeb města 
Olomouce, dle bodu 2. důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 45. 
 

 

53 Lipové stromořadí u Hamrysu - Smlouva o poskytnutí podpory 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Smlouvy č. 1190900590 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na realizaci projektu s názvem "Lipové stromořadí u Hamrysu" 

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 47. 
 

 

54 Adaptační a mitigační strategie města Olomouce - Smlouva o 
poskytnutí dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7.12.2020, bod č. 12, část 3 ve věci schválení přijetí dotace dle 
Smlouvy č. 3194100012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
realizaci projektu s názvem "Adaptační a mitigační strategie města Olomouce" dle přílohy č. 
1 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
přijetí dotace dle Smlouvy č. 3194100012 o poskytnutí podpory z Programu "Životní 
prostředí, ekosystémy a změna klimatu"podporovaného z Norských fondů 2014-2021 dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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4. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 48. 
 

 

55 Projekt "Olomouc plánuje budoucnost 2" - Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Olomouc plánuje budoucnost 
2 v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ /4.1/109/0016777 

 

3. jmenuje 
garanta projektu a vedoucího projektového týmu "Olomouc plánuje budoucnost" 2 dle návrhu 
důvodové zprávy 

 

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

Bod programu: 49. 
 

 

56 Stanovení termínu a návrh programu 15. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. stanovila 
- termín konání 15. zasedání ZMO: pondělí 8. 3. 2021 od 9:00 hodin 

- místo konání 15. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 

 

3. souhlasí 
s návrhem programu 15. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 51. 
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57 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle upravené důvodové zprávy s účinností 
od 1. 5. 2021 a od 1. 11. 2021 

 

3. ukládá 
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" se zakomponováním změn dle 
upravené důvodové zprávy 

T: 15. 3. 2021 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 52. 
 
 
 

58 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

 

1. schvaluje 
okamžité vykrytí částky ve výši 1 mil. Kč ze soupisu nekrytých požadavků na zhotovení 
standardů stavby pro koncesní řízení Malá hala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

  

 


