
1 

 

ZÁPIS 
 

ze 76. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 3. 2021 
 
 
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek  
náměstci primátora Major, Konečný, Pelikán, Záleská, Bačák 
 
neuvolnění členové rady města 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Šnevajs, Tichý (nepřítomen 10:40 – 12:20 hod.), 
Feranec, Holpuch 
Kolářová 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá 
Hladíková, Vychodilová 

  

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

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Kontrola usnesení RMO 
2 2. Majetkoprávní záležitosti 
3 3. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
4 4. Veřejná zakázka č. 21033 - Měnírna Západ - příkazní smlouva 
5 5. Veřejná zakázka č. 20169 - Lesní cesta U Hájenky - etapa II. – zadání 
6 5.1. Veřejná zakázka č. 21043 - Chválkovická - vedení cyklistické stezky –   

zahájení 
7 5.2. Veřejná zakázka č. 20157 - Plán místního ÚSES pro místní obvod ORP  
  Olomouc - rozhodnutí o námitkách 
8 5.3. Veřejná zakázka č. 21031 - Oprava bytových jader a domovních instalací - 
  Synkova 4, Synkova 8, Olomouc - zahájení, komise 
9 6. Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis k zadávání veřejných zakázek  

statutárního města Olomouce" 
10 7. Dodatky Rámcových smluv 
11 8. Rozpočtové změny roku 2021 
12 9. Průběžné čerpání rozpočtu SMOl (01-02/2021) 
13 9.1. Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a o splátkovém kalendáři 
14 10. Bytové záležitosti 
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15 11.  Architecture Week 2021 
16 12. Hodnotící zpráva o MA21 SMOl za rok 2020 a Akční plán zlepšování MA21 

SMOl na rok 2021 
17 13. Katalog služeb městských akciových společností, kde je statutární město 

Olomouc jediným akcionářem 
18 14. Označení vlastníka 
19 15. Povolení výjimky – pěší zóna 
20 16. Zvláštní užívání komunikací 
21 17.  Předzahrádky 
22 18.  Stanovisko SMOl jako vlastníka na pozemních komunikacích 
23 19.  Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD 
24 20. Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2020 
25 21. Příprava lokalit pro dětská hřiště na rok 2022 
26 22.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů se společností 

ELEKTROWIN a.s. 
27 23. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
28 24. Tramvajová trať II.etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova - 

Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy 
29 25. Rozšíření počtu členů Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace 
30 26. Fond pomoci olomouckým dětem - darovací smlouvy 
31 27. Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice 

Olomouc 
32 28.  Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města 
- 29. Zahraniční služební cesta – staženo 
33 30. Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby 
34 31. Aktivity SMOl v oblasti bezdomovectví 
35 32.  Klub seniorů Holice – nájemní smlouva 
36 33. Bytové záležitosti BPS 
37 34. Změny v komisích 
- 35.  Smlouvy s médii - staženo 
38 36.  Žádost Muzea umění Olomouc o prodloužení doby výpůjčky obrazu 
39 37.  Smlouva o připojení EPS na pult centralizované ochrany pro budovu MMOl 

Hynaisova 10 
40 38. Organizační záležitosti - Dodatek č. 17 "Organizačního řádu Magistrátu města 

Olomouce a Městské police Olomouc" 
-  39. Různé – informace členů RMO 
 
 
 
 

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

o O o 
 
 
 

Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO 
Primátor uvedl bod a provedl materiálem po stranách.  
Proběhla diskuse k těmto bodům: 
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- č. 10 na str. 3 – oprava střechy zimního stadionu. Zde bylo podotknuto, že nyní 
budou vyhodnoceny nabídky a termín se bude řídit s ohledem na dohrávku play-off. 
V případě, že budou ušetřeny finanční prostředky, bylo by vhodné dále v opravách 
příští rok pokračovat a vyřešit vzduchotechniku.  

- č. 15 na str. 5 – majetkoprávní záležitosti – výkup částí pozemku. Radní se ujišťovali, 
že celá záležitost je nadále řešena. Nyní je třeba, aby vedení akciové společnosti 
Aquapark Olomouc předložilo možnosti své účasti. Tato účast by měla být jedním 
z bodů jednání představenstva, které se bude konat 19. 3. 2021 od 16:00 hodin. Poté 
by měl být předložen materiál na RMO 29. 3. 2021, který bude obsahovat další 
možný postup jak celou problematiku dále řešit. Materiál by měl být předložen buďto 
náměstkem Pelikánem, případně odborem strategie a řízení.  

Ostatní body byly projednány bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 15. 3. 2021 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kličková, Hrbáčková – odbor majetkoprávní 
Pelikán uvedl bod a provedl materiálem po jednotlivých bodech.  
Diskuse proběhla pouze u bodu 3.1.  
Zde Křížková popsala celou problematiku a sdělila, že vizí je přihlášení všech smluvních 
pokut do insolvenčního řízení a jednat s insolvenčním správcem. Otázkou zůstává nabytí 
zkolaudovaných vodovodů a kanalizací a část chodníků. V případě, že je nabydeme, je třeba 
poté vstoupit v jednání se soukromými subjekty, na jejichž pozemcích se nacházejí.  
Tento bod měl variantní usnesení – byla schválena varianta a). 
Ostatní body materiálu byly projednány bez rozpravy.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 116/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 116/147 ostatní 
plocha) o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod                 
č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 63/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 63/12 ostatní 
plocha) o výměře 24 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. souhlasí 
s podnájmem budovy č. p. 183, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 1684/1 v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, propachtovaného pachtovní smlouvou                    
č.  OMAJ-PR/PACH/ 002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až č. 19 
společnosti Lesy města Olomouce, a.s., a to panu XXXXX, na dobu určitou do 31. 12. 2021 
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dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

4. nevyhovuje žádosti 
společnosti Zolova real s.r.o. o schválení náhradního termínu na splnění povinností 
vyplývajících ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJ-
PR/BVB/000711/2016/Sul ze dne 30. 3. 2016 dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

5. schvaluje 
přihlášení pohledávky, a to dlužného nájemného dle nájemní smlouvy č. OMAJ-
SMV/NAJ/002408/2016/Sul ze dne 29. 9. 2016, včetně zákonných úroků z prodlení, do 
insolvenčního řízení ve věci dlužnice společnosti Zolova real s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 3.1. 

 

6. schvaluje 
přihlášení pohledávky, a to smluvní pokuty vzniklé dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti č. OMAJ-PR/BVB/000711/2016/Sul ze dne 30. 3. 2016, včetně zákonných úroků 
z prodlení, do insolvenčního řízení ve věci dlužnice společnosti Zolova real s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

7. schvaluje 
přihlášení pohledávky, a to smluvních pokut vzniklých dle smlouvy o budoucí darovací 
smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/000830/2016/Hrb ze dne 30. 3. 2016 ve znění dodatku č. 1 až                 
č. 3, do insolvenčního řízení ve věci dlužnice společnosti Zolova real s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 

 

8. schvaluje 
přihlášení pohledávky, a to smluvní pokuty vzniklé dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě a 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJ-SMV/BKS/002406/2016/Sul ze 
dne 29.  9.  2016, do insolvenčního řízení ve věci dlužnice společnosti Zolova real s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

9. schvaluje 
podání žaloby na nahrazení projevu vůle společnosti Zolova real s.r.o. k uzavření smlouvy                 
o zřízení služebnosti uložení a provozování stavby dešťové kanalizace na pozemcích parc. 
č. 293/3 ostatní plocha, parc. č. 293/7 ostatní plocha a parc. č. 300/2 ostatní plocha, vše v k. 
ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, blíže specifikované v kolaudačním souhlasu č. j. 
SMOL/280508/2017/OZP/VH/Pos ze dne 5. 12. 2017, ve prospěch společnosti Zolova real 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

10. schvaluje 
podání žaloby na nahrazení projevu vůle společnosti Zolova real s.r.o. k uzavření darovací 
smlouvy na stavby splaškové kanalizace DN 250, vodovodu DN 80 a chodníků na 
pozemcích parc. č. 375/1 trvalý travní porost, parc. č. 375/2 orná půda, parc. č. 293/1, parc. 
č. 293/2, parc. č. 293/3, parc. č. 293/4, parc. č. 293/7 a parc. č. 91/1, vše ostatní plocha v k. 
ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, blíže specifikované v kolaudačním souhlasu č. j. 
SMOL/280508/2017/OZP/VH/Pos ze dne 5. 12. 2017 a č. j. SMOL/210665/2018/OS/PK/Pav 
ze dne 3. 9. 2018, dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

11. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností Zolova real 
s.r.o. na stavby splaškové kanalizace DN 250, vodovodu DN 80 a chodníků na pozemcích 
parc. č. 375/1 trvalý travní porost, parc. č. 375/2 orná půda, parc. č. 293/1, parc. č. 293/2, 
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parc. č. 293/3, parc. č. 293/4, parc. č. 293/7 a parc. č. 91/1, vše ostatní plocha v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, blíže specifikované v kolaudačním souhlasu č. j. 
SMOL/280508/2017/OZP/VH/Pos ze dne 5. 12. 2017 a č. j. SMOL/210665/2018/OS/PK/Pav 
ze dne 3. 9. 2018, dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

12. schvaluje 
podání žaloby na nahrazení projevu vůle společnosti Zolova real s.r.o.  k uzavření smlouvy        
o bezplatném zřízení služebnosti uložení a provozování splaškové kanalizace  a vodovodu 
na pozemku parc. č. 375/2 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, blíže 
specifikované v kolaudačním souhlasu č. j. SMOL/280508/2017/OZP/VH/Pos ze dne 5. 12. 
2017, ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

13. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezplatném zřízení služebnosti uložení a provozování splaškové 
kanalizace a vodovodu na pozemku parc. č. 375/2 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc blíže specifikované v kolaudačním souhlasu č. j. 
SMOL/280508/2017/OZP/VH/Pos ze dne 5. 12. 2017, ve prospěch statutárního města 
Olomouce, dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

14. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na budoucí majetek, tj. na stavbu vodovodu DN 150 na 
pozemcích parc. č. 296/2 a parc. č. 1023, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, parc. č. 1959/1 a parc. č. 1562/21, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, s ČR - Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 

 

Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a souhlasu s umístěním stavby 
na části pozemku parc.č. 84/2, zahrada v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, který je v podílovém 
spoluvlastnictví pana XXXXX a pana XXXXX, ve prospěch statutárního města Olomouc v 
rozsahu dle situačního schématu. Služebnost a umístění stavby bude spočívat ve 
vybudování železobetonového propustku v souladu se schválenou projektovou dokumentací 
a následném strpění umístění a provozování stavby – propustku a v právu vstupu a vjezdu 
osob a techniky na dotčený pozemek budoucích povinných v souvislosti s jejím 
provozováním, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to na dobu na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle důvodové zprávy 
bod 1.1. 
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3. schvaluje 
převod plynárenského zařízení (2xNTL plynovod a 3xNTL přípojka) umístěného                               
na pozemcích parc.č. 601/7, parc. č. 601/10 a parc. č. 575/11, v k.ú. Nové Sady                               
u Olomouce,  obec Olomouc, které je ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu 500 Kč dle důvodové zprávy bod 2.1. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Veřejná zakázka č. 21033 - Měnírna Západ - příkazní smlouva 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Materiál byl projednán bez rozpravy a následně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky č. 21033 - Měnírna Západ mezi 
statutárním městem Olomouc a Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 

 

Bod programu: 5. 
Veřejná zakázka č. 20169 - Lesní cesta U Hájenky - etapa II. – zadání 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Major pouze podotkl, že prostřednictvím výběrového řízení se uspořily finanční prostředky.  
Vačkářová poté reagovala na dotaz ohledně hodnotících kritérií. Následně bylo o materiálu 
hlasováno. 
Usnesení: 
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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 

 

Bod programu: 5.1. 
Veřejná zakázka č. 21043 - Chválkovická - vedení cyklistické stezky –  zahájení 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Primátor shrnul možnost získání dotací z ITI nebo SFDI. Část prostředků lze získat také 
z Olomouckého kraje. K bodu nebyla vedena žádná rozprava; byl schválen. 



7 

 

Usnesení: 
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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 

 

Bod programu: 5.2. 
Veřejná zakázka č. 20157 - Plán místního ÚSES pro místní obvod ORP Olomouc - 
rozhodnutí o námitkách 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Major – stručně uvedl bod.  
Proběhla krátká diskuse ohledně odmítnutí či přijetí námitky. Poté byl materiál v předložené 
podobě schválen.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. odmítá 
v souladu s § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb námitku stěžovatele z důvodů uvedených                               
v důvodové zprávě, 

 

3. schvaluje 
postup pro vypořádání se s námitkou stěžovatele dle důvodové zprávy. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
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Bod programu: 5.3. 
Veřejná zakázka č. 21031 - Oprava bytových jader a domovních instalací - Synkova 4, 
Synkova 8, Olomouc - zahájení, komise  
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
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 
Mgr. Matouše Pelikána 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

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

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 

 

Bod programu: 6. 
Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis k zadávání veřejných zakázek statutárního 
města Olomouce  
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Major – uvedl bod a konstatoval, že materiál reaguje na novely zákona a operativní poznatky 
při zadávání veřejných zakázek.  
Vačkářová podrobněji popsala, co vše je ve vnitřním předpise nově zapracováno, a jak bude 
aplikováno do praxe. Poté bylo o materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis k zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2021 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
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Bod programu: 7. 
Dodatky Rámcových smluv 
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
znění dodatku č.4 k Rámcové smlouvě o financování projektu „Tramvajová trať 8. května“ 

 

3. schvaluje 
znění dodatku č.1 k Rámcové smlouvě o financování projektu „Foerstrova ulice - 
koordinovaný tah křižovatek, SSZ“ 

 

4. schvaluje 
znění dodatku č.1 k Rámcové smlouvě o financování projektu „Žižkovo náměstí, Husova – 
koordinovaný tah SSZ“ 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 

 

Bod programu: 8. 
Rozpočtové změny roku 2021 
Konzultanti: Hélová – odbor ekonomický 
Bačák stručně okomentoval předložený materiál včetně přílohy, která obsahuje soupis 
nekrytých požadavků. K materiálu nebyla vedena rozprava – byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy 

 

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

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
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Bod programu: 9. 
Průběžné čerpání rozpočtu SMOl (01-02/2021) 
Konzultanti: Hélová – odbor ekonomický 
Bačák – informoval o vývoji daňových příjmů. Dle aktuálního vývoje lze očekávat pokles 
těchto příjmů. Navrhoval stále setrvat v rozpočtovém provizoriu minimálně do měsíce května.  
V průběhu rozpravy byla řešena problematika dotací u akcí, které nebudou zrealizovány. 
Bylo doporučeno vydat krátkou tiskovou zprávu, jak se situace naplňuje a jaké jsou predikce.  
K diskusi bylo také vypořádání finančních prostředků v případě, kdy nebude naplněn cíl, na 
který byla dotace poskytnuta. Po diskusi bylo hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 

 

Bod programu: 9.1. 
Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a o splátkovém kalendáři 
Konzultanti: Hélová – odbor ekonomický 
Materiál byl projednán bez rozpravy a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a o splátkovém kalendáři 

 

3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a o splátkovém kalendáři 

T: 29. 3. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 

 

Bod programu:10. 
Bytové záležitosti 
Konzultanti: Zelenka – ředitel SNO, a. s. 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
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a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Mariánská 8, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, Masarykova třída 3, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, tř. Spojenců 14, Olomouc 

XXXXX, U hradeb 2, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

Vrchní státní zastupitelství, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

  

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

XXXXX Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
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XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – bezbariérový byt 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

  

d) do 30.9.2021, do 18.6.2022 s nájemci: 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 
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XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 
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XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 30.9.2021 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

  

e) na půl roku, 3 měsíce, 2 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, 8.května 36, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc – na 3 měsíce, jmenovaná uhradila dluh a žádá o 
prodloužení nájemní smlouvy 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – na 2 měsíce, na žádost nájemce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 1 měsíc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 1 měsíc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 1 měsíc 
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dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d, e) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 

 
Bod programu: 11. 
Architecture Week 2021 
Konzultanti: Bogoč, Křenková – odbor strategie a řízení 
Primátor uvedl bod a pouze sdělil, že se projektu město zúčastní společně s Olomouckým 
krajem. V rámci diskuse bylo doporučeno, aby byl překontrolován subjekt pořádající tuto 
akci, jelikož poslední předložená účetní závěrka je z roku 2016. Poté bylo hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s účastí na festivalu architektury Architecture Week Praha 2021 

 

3. ukládá 
ihned podepsat smlouvu o spolupráci 

T: 29. 3. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Snesení věžičky z domu Dobrovského 2 
Konzultanti: Křenková – OSTR, Kauerová – odbor památkové péče 
Křenkové k celé záležitosti uvedla, že v tomto případě byla vydána kladná stanoviska 
dotčených orgánů a v případě, že by město podalo námitku, byla by stavebním úřadem 
zamítnuta. Proto v tomto případě námitka z naší strany podána nebyla.  
Radními bylo namítáno, že o této skutečnosti vůbec nevědí a dotazovali se, zda by nebylo 
vhodné radu o takovýchto závažných případech informovat.  
Křenková sdělila, že je velké množství řízení a musí dělat selekci, které jsou závažné a 
vyžadují informování rady a které ne.  
Tajemník nastínil, jakým způsobem by systém nastavit šel. Spočíval by v nastavení soupisu 
typizovaných případů, ke kterým by se daný odbor nevyjadřoval, a rozhodovala by rada. 
Kauerová – seznámila členy rady se stavem domu, který byl dlouhou dobu neudržovaný. 
Poté se prodal a nový vlastník začal s jeho rekonstrukcí. Byly řešeny úpravy dle projektu 
s tím, že ve střeše budou umístěny mezonetové byty. NPÚ sdělil, že se jedná o objekt, který 
není kulturní památkou. Nachází se pouze v ochranném pásmu. NPÚ souhlasil s projektem, 
ve kterém již bylo zřejmé, že věžička bude odstraněna. Památkový ústav si dal pouze 
podmínku, že věžička i zídka budou podrobně zdokumentovány, pro případnou obnovu.  
Ze své pozice nemáme legitimní nástroj jak vlastníka přinutit, aby věžičku na dům vrátil. I 
případné odvolání by bylo zamítnuto.  
V diskusi byly hledány možné cesty řešení. Například zavést toto v budoucnu do územního 
plánu, případně využít navrhované řešení, které zmínil tajemník. Po ukončení diskuse 
následovalo projednávání dalších bodů.  
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Bod programu: 12. 
Hodnotící zpráva o MA21 SMOl za rok 2020 a Akční plán zlepšování MA21 SMOl na rok 
2021 
Konzultanti: Bogoč, Struna, Přidalová – odbor strategie a řízení 
Bogoč – informoval, že bude vytvořena komise rady, jejíž složení bude předloženo ke 
schválení RMO 29. 3. 2021. Veškeré akce budou vyhodnocovány i s ohledem na současná 
opatření a bude kladen důraz na webináře.  
Radními bylo zdůrazněno, že hlavním cílem je fungování této agendy, naplňování indikátorů 
a zařazení agendy jako nedílné součásti komunikace s veřejností.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Hodnotící zprávu města Olomouce k místní Agendě 21 za rok 2020 

 

3. schvaluje 
Akční plán zlepšování MA21 města Olomouce na rok 2021 

 

4. ukládá 
odboru strategie a řízení oslovit členy Pracovní skupiny pro MA21 a předložit návrh 
kompletního složení Komise pro místní Agendu 21 

T: 29. 3. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 

 

Bod programu: 13. 
Katalog služeb městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc 
jediným akcionářem 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
Feranec stručně okomentoval předložený materiál. V rámci diskuse došlo k doplnění 
usnesení o bod č. 3 „ukládá informovat RMO o zavádění a naplňování vnitropodnikové 
spolupráce. T: čtvrtletně, O: vedoucí odboru strategie a řízení.“ 
Po této úpravě bylo o materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. ukládá 
odboru strategie a řízení informovat odbory Magistrátu města Olomouce, Městskou Policii 
Olomouc a městem založené a zřízené společnosti a organizace o Katalogu služeb a jeho 
průběžných aktualizacích. 

T: 29. 3. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
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3. ukládá 
informovat Radu města Olomouce o zavádění a naplňování vnitrokoncernové spolupráce 

T: čtvrtletně 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 

 

Bod programu: 14. 
Označení vlastníka 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 

 

Bod programu: 15. 
Povolení výjimky – pěší zóna  
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a schválen v navrhovaném znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 

 

Bod programu: 16. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez rozpravy a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici U Botanické zahrady 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Koželužská 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Smetanova 

 

5. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Jílová 

 

6. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Edisonova 

 

7. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Trnkova 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 

 

Bod programu: 17. 
Předzahrádky 
Konzultanti: Černý, Nezhyba – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LATINO BAR v ulici 
Uhelná 15 , Olomouc, v rozsahu 33 m2  pro žadatele   fu EVENTOS, s.r.o.  , Na Střelnici 48,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ HOSPODA 
v ulici Dolní náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 45,5m2 + 39m2 pro žadatele p. XXXXX, 
Roháče z Dubé 642, 783 91 Uničov, na dobu od 1.4. do 31.9. 2021 (pódium) a od 1.4. do 
31.10.2021 (chodník) 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA 
na Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 69,3 m2 pro žadatele fu RK Invest, spol.s r.o. 
Dornych 2, 602 00 Brno, na dobu od 15.4. do 31.10. 2021. 

 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA 
DIVADELNÍ KLUB v ulici  Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 69,3 m2 pro žadatele fu RK 
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Invest s.r.o., Dornych 2a, Trnitá 420, 602 00 Brno,   na dobu  od 15.4. do 31.10. 2021. 

 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO 
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 52+35 m2 pro žadatele fu AVINCOFFE 
s.r.o., Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2021. 

 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POD LIMPOU na 
Dolním náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 52,5 m2 pro žadatele fu PROLEGU s.r.o., Dolní 
náměstí 22/43, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2021. 

 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POTREFENÁ HUSA 
v ul. Ztracená (Michalská 2), Olomouc, v rozsahu 56,3 m2 pro žadatele fu Jaroslav Mašlaň 
s.r.o., Dlouhá třída 471/19, 736 01 Havířov, na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ZHU TE MIAO   v ulici 
Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 35,20 m2 pro žadatele fu HONG TAI YANG s.r.o.,  
Staškova 554/5, 779 00 Olomouc - Holice,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2021. 

 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice 
RADEGASTOVNA v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 pro žadatele p. 
XXXXX , Bryksova 576/5, 783 01 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2021. 

 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIVNÍ BAR FLORIDA 
v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 18,02 m2 pro žadatele p. XXXXX , Bryksova 
576/5, 783 01 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2021. 

 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení APOLONIA COFFEE 
& SPORT BAR v ulici  Tovární 42a, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 pro žadatele fu LEONINO 
CZ s.r.o. , Trnkova 32,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 16.4. do 15.10. 2021. 

 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOVE COFFEE v ulici 
Masarykova 56 , Olomouc, v rozsahu 36,60 m2 pro žadatele p. XXXXX, Horova 1298/5a, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA 
MADLEN na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 102,60  m2 pro žadatele fu Madlen 
cukrárna s.r.o., Dolní náměstí 195/6,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2021. 

 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici 
Švédská 3, Olomouc, v rozsahu 55 m2 pro žadatele p.XXXXX, Horní náměstí 583, 779 00 
Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2021. 
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15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HI5H LOUNGE BAR 
& RESTAURANT v ul. Uhelná 3, Olomouc, v rozsahu 21,34 m2 pro žadatele fu BHOOMI 
s.r.o., Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2021. 

 

16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ PALÁC v ulici 
1. máje 27, Olomouc, v rozsahu 24 m2  pro žadatele fu ANAVIKO MADE s.r.o., 1. máje 27, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2021. 

17. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinotéka U TŘÍ 
BRATŘÍ v ulici Hrnčířská 6, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2 pro žadatele p. XXXXX, Hrnčířská 6, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2021. 

 

18. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení AMERICAN GRILL v 
ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 48m2 pro žadatelku pí XXXXX, Vyšehorky 65, 
Líšnice, 789 85 Mohelnice, na dobu od 1.4. do 30.9.2021. 

 

19. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ROXBURY v ulici 
Chválkovická 4, Olomouc, v rozsahu 13,50m2 pro žadatelku  fu  ROXBURY MENU s.r.o., 
Masarykova tř.938/54, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

20. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFÉ DOLCE VITA 
v ulici 1. máje 38 , Olomouc, v rozsahu 7,65 m2 pro žadatelku pí XXXXX, 1. máje 870/38, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

21. schvaluje 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HERNA-BAR 
PENALTA   v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele fu REDOS 
Invest s.r.o.,  se sídlem Wellnerova 3c, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2021. 

 

22. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURANT U 
MOŘICE v ulici Opletalova 1 , Olomouc, v rozsahu 204 m2 + 2m2 pro žadatele  fu 
Restaurant Mořic s.r.o., Opletalova 364/1, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 30.9.  2021. 

 

23. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA AIDA v 
ulici Horní náměstí 4, Olomouc, v rozsahu 72 m2 pro žadatele p. XXXXX Sušilova 2a, 796 01 
Prostějov, na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

24. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BELLUNO v ul. 
Zikova 1, Olomouc, v rozsahu 12,5 m2 pro žadatele fu BELLUNO s.r.o., Zikova 736/1, 779 
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 
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25. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR KOKTEJLY A 
SNY v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 48,6 m2 pro žadatele fu Koktejly a sny Catering 
s.r.o., Bořivojova 7,  779 00 Olomouc, na dobu  od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

26. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  GIN & TONIC – 47 
OPIC  v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 37,5 m2  pro žadatele fu Secret Bottles s.r.o., 
Bořivojova 7,  779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

27. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LA GIRALDILLA v 
ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 75,34 m2 pro žadatele fy ŠERO CATERING, s.r.o., 
Mlýnská 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2021. 

 

28. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR MI CASA SU 
CASA v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 56,25 m2 pro žadatele p. XXXXX, Polská 59, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

29. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  M.D. original 1869 v 
ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele fu DOMES ORIGINÁL s.r.o., , 
Zahradní 13, Samotišky 379, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 4. do 31.9. 2021. 

 

30. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NEVINNÝ BAR v ulici 
Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 28m2 pro žadatele p. XXXXX, Dolní náměstí 19/47, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2021. 

 

31. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LEVANDULOVÉ 
BISTRO v ulici Horní náměstí 7 , Olomouc, v rozsahu 12 m2  pro žadatele  fu Levandulový 
statek, s.r.o. , Bezděkov u Úsova  789 73 Úsov,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

32. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení NAŠE CAFÉ v ulici 
Dolní náměstí 15 , Olomouc, v rozsahu 12 + 11,2 m2 pro žadatele  Sociální družstvo Stabilita 
Olomouc, Lafayettova 9, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2021. 

 

33. souhlasí 
s umístěním předzahrádek pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL 
v ulici tř.Svobody 18, Olomouc, v rozsahu 13,2 m2 + 4m2 (sudy)  a Havlíčkova 1 v rozsahu 
29,64 m2 pro žadatele  fu Restaurace Drápal s.r.o., Havlíčkova 637/1,  779 00 Olomouc,  na 
dobu  od 1. 4. do 30.9.  2021. 

 

34. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení JAZZ FRESH CAFÉ  
v ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2  pro žadatele Spolek přátel olomouckého 
jazzu, Sokolská 48, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2021. 
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35. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROCKSTAR CAFÉ 
BAR v ulici Lafayettově 10, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele p. XXXXX, Na Vozovce 
24, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

36. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GREEN BAR v ul. 
Ztracená 3, Olomouc, v rozsahu 21,90 m2 pro žadatele fu BENSIS s.r.o., tř. Svobody 1, 779 
00 Olomouc, na dobu od 6.4. do 29.10. 2021. 

 

37. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna a kavárna 
BOHÉMA v ulici tř. Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2 pro žadatele pí XXXXX, 
Náves 159, Krčmaň, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 30.9. 2021. 

 

38. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení GRAT GATSBY BAR 
v ulici  Uhelná 6, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatelku  fu LUMI Bars, s.r.o., Vranovice 
133, 798 08 Kelčice, na dobu  od 1.4. do 31.10.  2021. 

 

39. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MORGAN´S 
RESTAURANT v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu    82,74 m2 pro žadatele   fu 
FREEMORGAN club s.r.o., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  
2021. 

 

40. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT 
CAESAR  před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 144,15 m2 pro 
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc na dobu od 15.4. do 
30.9.2021. 

 

41. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ESPRESSO BAR 
ILLY v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Rokycanova 
809/1b, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2021. 

 

42. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ELDORÁDO v ulici Na 
Střelnici parc.č. 115/2, (provozovna Bořivojova 1), Olomouc, v rozsahu 9,92 m2 pro 
žadatelku pí XXXXX, Kpt.Jaroše 19, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2021. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 

 

Bod programu: 18. 
Stanovisko SMOl jako vlastníka na pozemních komunikacích  
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
stanovisko vlastníka pozemních komunikací a MHD dle §25 odst.6 písm.c)  zákona 
č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

3. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje v příslušných řízeních o povolení zvláštního užívání 
komunikací toto stanovisko uplatnit 

T: 28. 6. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 

 

Bod programu: 19. 
Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD 
Konzultanti: Černý, Dokoupilová – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD na území statutárního města 
Olomouce s účinností od 1. 7. 2021 dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat dopravce DPMO, a.s. a KIDSOK, p.o. 

T: 29. 3. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 20. 
Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2020 
Konzultanti: Černý, Dokoupilová – odbor dopravy a územního rozvoje 
V průběhu diskuse byla řešena finanční situace v DPMO, a. s. Poté bylo o materiálu 
hlasováno.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
úhradu nedoplatku za rok 2020 dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Za přítomnosti vedoucího odboru dopravy a územního rozvoje byla řešena problematika 
vyhrazeného stání pro TAXI. Černý sdělil, že TAXI jsou legislativně vyřešeny. Nelze je 
srovnávat s problematikou sdílených kol a koloběžek. Toto by bylo možné až v případě, kdy 
by se řešil carsharing. 
Pelikán se poté vrátil ještě k problematice sdílených kol a koloběžek, kdy konstatoval, že je 
třeba mít záložní řešení pro případ, že nastavená pravidla přestanou fungovat. Sám je 
zastáncem toho, aby nabízená služba byla regulována počtem kol a koloběžek. Tato 
problematika bude i dále řešena.  
 
 

Bod programu: 21. 
Příprava lokalit pro dětská hřiště na rok 2022 
Konzultantky: Gerhardová, Matzenauerová – odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství 
Bačák uvedl bod s tím, že v současné době jsou v havarijním stavu dětská hřiště ve 4 
lokalitách. Konzultantky lokality blíže okomentovaly a v rozpravě reagovaly na dotazy členů 
rady. Schváleno bez úprav s tím, že finanční prostředky na opravu hřišť budou zařazeny do 
soupisu nekrytých požadavků. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání:  
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařadit do nekrytých požadavků pro rok 2021 částku 2 mil. Kč + 21= DPH na dětská hřiště a 
sportoviště v havarijním stavu, která se nepostavila v minulém roce 2020 včetně havarijního 
hřiště v Droždíně dle bodu 1.b. 

 

3. schvaluje 
přípravu vybraných lokalit na rok 2022 dle bodu 2.b. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 

 

 

Bod programu: 22. 
Dodatek č.1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů se společností 
ELEKTROWIN a.s. 
Konzultant: Swaczyna – odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
Bačák okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodoou zprávu 



25 

 

 

2. schvaluje 
předložený Dodatek č.1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o umístění                  
a provozování kontejnerů 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 

 

Bod programu: 23. 
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Pelikán okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační                              
č. 117D03D000801 z IROP pro období 2014 - 2020 na realizaci projektu s názvem "Azylový 
dům pro ženy a matky s dětmi." 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 

 

Bod programu: 24. 
Tramvajová trať II.etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova - Dodatek 
č.1 Rámcové smlouvy 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Pelikán uvedl bod. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
znění Dodatku č.1 k Rámcové smlouvě o financování projektu Tramvajová trať Nové Sady - 
Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
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Bod programu: 25. 
Rozšíření počtu členů Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace 
Konzultanti: Sítek, Martinec – odbor dotačních projektů 
Pelikán okomentoval materiál. Konzultant v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. 
Schváleno bez úprav v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
rozšíření počtu členů ŘV ITI OA o druhého zástupce Olomouckého kraje 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 

 

Bod programu: 26. 
Fond pomoci olomouckým dětem – darovací smlouvy 
Konečný uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením Darovacích smluv dle příloh důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
přijetí finančních darů do Fondu pomoci Olomouckým dětem dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 

 

Bod programu: 27. 
Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc 
Major okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. navrhuje 
zařazení částky 600.000,00 Kč do soupisu nekrytých požadavků a její vykrytí dle důvodové 
zprávy 

 

3. schvaluje 
znění a uzavření darovací smlouvy dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 
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4. ukládá 
předložit ZMO ke schválení darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru dle Přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí finančního daru, znění a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí 
peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje dle Přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 

 

Bod programu: 28. 
Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města 
Konečný okomentoval bod a uvedl, že žádosti byly projednány komisí pro vnější vztahy a 
doporučeny ke schválení RMO. Rada akceptovala návrhy oddělení, resp. odborné komise 
bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 
včetně přílohy č. 1 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 do 50 tis.Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a 
z toho vplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2021 
dle důvodové zprávy - příloha č. 1 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

T: 26. 4. 2021 
O: vedoucí oddělení vnějších vztahů 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
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Bod programu: 29. 
Zahraniční služební cesta - STAŽENO 
 

 

 

Bod programu: 30. 
Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby 
Konečný uvedl bod za nepřítomnou Kolářovou. Schváleno bez rozpravy v předloženém 
znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí účelové dotace poskytnuté Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o přijetí účelové dotace 

 

4. ukládá 
uzavření smlouvy o přijetí účelové dotace, dle důvodové zprávy 

T: 12. 4. 2021 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 

 

 

Bod programu: 31. 
Aktivity SMOl v oblasti bezdomovectví 
Konečný uvedl bod za nepřítomnou Kolářovou. Schváleno bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření dohody o užívání bytu, dle bodu 2 a přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s provedením prací v areálu bývalých Jiskrových kasáren, dle bodu 3 této důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
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Bod programu: 32. 
Klub seniorů Holice – nájemní smlouva 
Konečný uvedl bod za nepřítomnou Kolářovou. Schváleno bez rozpravy v předloženém 
znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
 

 

 

Bod programu: 33. 
Bytové záležitosti BPS 
Konečný uvedl bod za nepřítomnou Kolářovou. V rozpravě byla diskutována otázka trvalého 
pobytu; resp. zda je poskytnutí nájmu bytu zvláštního určení podmíněno přehlášením 
trvalého do Olomouce. Bude prověřeno odborem sociálních věcí. Usnesení bylo doplněno o 
část 3. ukládá – odboru sociálních věcí prověřit nastavení podmínek při poskytování nájmu 
bytů zvláštního určení. S uvedenou úpravou byl materiál jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního určení dle písm. a) – c) důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
prověřit nastavení podmínek při poskytování nájmu bytů zvláštního určení 

T: 12. 4. 2021 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 
 
Bod programu: 34. 
Změny v komisích 
Konečný uvedl bod za nepřítomnou Kolářovou a materiál blíže okomentoval. Členové rady 
doporučují prověřovat, jakým úkonem (rezignace, odvolání, apod.) bylo ukončeno členství 
v komisích. Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. bere na vědomí 
informaci RNDr. Petra Loyky o ukončení členství v komisi protipovodňových opatření 

 

3. bere na vědomí 
informaci Mgr. Vladimíry Sedláčkové o ukončení členství v komisi pro výchovu a vzdělávání 
a využití volného času a v komisi hospodářského rozvoje 

 

4. odvolává 
z funkce tajemnice komise pro prevenci kriminality PhDr. Jarmilu Fritscherovou 

 

5. odvolává 
z funkce tajemníka komise sociální Mgr. Zdislava Dolečka 

 

6. odvolává 
z funkce člena komise pro vnější vztahy MgA. Vojtěcha Pospíšila, DiS. 

 

7. bere na vědomí 
informaci p. Jiřího Václavského o ukončení členství v KMČ Nový Svět 

 

8. jmenuje 
- do funkce tajemníka komise pro prevenci kriminality a bezpečnost Mgr. Jiřího Křivánka 

- do funkce tajemníka komise sociální Mgr. Bc. Michala Majera 

- do funkce člena komise pro vnější vztahy akad. soch. Martina Lubiče 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 

 

Bod programu: 35. 
Smlouvy s médii - STAŽENO 
Konzultantka: Plachá – odbor kancelář primátora 
Primátor okomentoval materiál. Po diskusi, kde Plachá reagovala na dotazy, byl materiál 
stažen s tím, že bude upraven a předložen na jednání rady 29. 3. 2021. 
 

 

Bod programu: 36. 
Žádost Muzea umění Olomouc o prodloužení doby výpůjčky obrazu 
Tajemník uvedl bod a v rozpravě reagoval na dotazy a připomínky členů rady. Následně 
blíže okomentoval navržené varianty prodloužení doby výpůjčky. Po diskusi se členové rady 
přiklonili k variantě B – tj. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu s doplatkem 
nájemného. Schváleno všemi přítomnými členy rady. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle varianty B důvodové zprávy 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 

 

 

Bod programu: 37. 
Smlouva o připojení EPS na pult centralizované ochrany pro budovu MMOl Hynaisova 
10 
Tajemník blíže okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy. Schváleno bez úprav 
v přeloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 

 

Bod programu: 38. 
Organizační záležitosti - Dodatek č. 17 "Organizačního řádu Magistrátu města 
Olomouce a Městské police Olomouc" 
Tajemník uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez 
diskuse a bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 17 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2021 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 

 

Bod programu: 39. 
Různé – informace členů RMO 
Primátor  
- citoval žádost Dětského domova Šance s prosbou o zachování olomoucké televize ZIPP; 
- informoval o schůzce na Sv. Kopečku ohledně dopravní situace v blízkosti školy. 
 
Záleská 
- upozornila na zvýšené množství odpadků v lokalitě letiště Neředín; v dané oblasti je 
absence košů a odpadových nádob; požadavek bude předán odboru městské zeleně a 
odpadového hospodářství. 
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Tajemník 
- podrobně vysvětlil rozdíl mezi samotestováním zaměstnanců a nabídkou 
zprostředkovatelské firmy. Konstatoval, že je třeba rozhodnout, kterou z variant zvolit 
pro zaměstnavatele města, tj. magistrát, akciové společnosti, příspěvkové organizace; 
písemný rozbor byl rozeslán všem uvolněným členům RMO. 
 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno ve 13:15 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne  17. 3. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.    JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce     1. náměstek primátora 
 
 

 

 


