
 

USNESENÍ 
 

z 81. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26. 4. 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 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
odstoupení od záměru schváleného RMO dne 22. 2. 2021 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. 1.1. 

 

2. schvaluje 
zrušení podmínek veřejné elektronické aukce schválených RMO dne 22. 2. 2021 týkajících 
se prodeje pozemku 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 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. 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. 1.1. 

 

4. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

5. schvaluje 
odstoupení od záměru schváleného RMO dne 8. 2. 2021 prodat pozemek parc. č. 566/7 orná 
půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní 
cenu ve výši 3 500 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

6. schvaluje 
zrušení podmínek veřejné elektronické aukce schválených RMO dne 8. 2. 2021 týkajících se 
prodeje pozemku parc. č. 566/7 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2. 

 

 

 



 2 

7. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 566/7 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, formou 
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 3 500 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2. 

 

8. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

9. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/6 zahrada) o výměře 
66 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

10. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/8 zahrada) o výměře 
99 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

11. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/5 zahrada) o výměře 
70 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

12. schvaluje 
záměr prodat části pozemku parc. č. 727/2 zahrada (dle GP parc. č. 727/2 zahrada o výměře 
141 m2 a parc. č. 727/7 zahrada o výměře 73 m2) o celkové výměře 214 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

13. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 727/3 zahrada (dle GP parc. č. 727/3 zahrada) o výměře 
91 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

14. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 727/3 zahrada (dle GP parc. č. 727/4 zahrada) o výměře 
67 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

15. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 454/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova č. e. 126, rod. rekr., která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a část pozemku parc. č. 
691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/11 lesní pozemek) o výměře 101 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

16. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 695/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova č.e. 7, rod. rekr., která není 
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, pozemek parc. č. 695/2 
ostatní plocha a část pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/10 lesní 
pozemek) o výměře 61 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.6. 

 

17. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1654/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1654/1 ostatní 
plocha) o výměře 6 377 m2, pozemky parc. č. 1654/2 ostatní plocha, parc. č. 1654/3 ostatní 
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plocha, parc. č. 1655/61 lesní pozemek, parc. č. 1676/23 trvalý travní porost, parc. č. 
1679/13 ostatní plocha, parc. č. 1679/17 ostatní plocha, parc. č. 1679/22 ostatní plocha, vše 
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, část pozemku parc. č. 590/16 lesní 
pozemek (dle GP parc. č. 590/300 lesní pozemek) o výměře 1 373 m2 v k. ú. Střeň, obec 
Střeň, pozemky parc. č. 1219/2 lesní pozemek, parc. č. 1219/16 lesní pozemek, parc. č. 
1221/8 lesní pozemek, parc. č. 1221/9 lesní pozemek, parc. č. 1222/2 lesní pozemek, parc. 
č. 1687 lesní pozemek a parc. č. 1706 lesní pozemek, vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy a 
pozemek parc. č. 477/9 vodní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.7. 

 

18. schvaluje 
záměr vypůjčit pozemky parc. č. 490/4 vodní plocha, parc. č. 809/191 vodní plocha, parc. č. 
553/1 vodní plocha a parc. č. 701/24 vodní plocha, vše v k. ú. Černovír, část pozemku parc. 
č. 119 vodní plocha o výměře 850 m2 a pozemek parc. č. 344 vodní plocha, vše v k. ú. Svatý 
Kopeček, pozemek parc. č. 369/14 vodní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, části pozemků 
parc. č. 247/9 vodní plocha o výměře 1590 m2 a parc. č. 247/1 lesní pozemek o výměře 515 
m2, vše v k. ú. Neředín, část pozemku parc. č. 249/1 vodní plocha o výměře 9000 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, pozemky parc. č. 1023/1 vodní plocha, parc. č. 1025/1 trvalý travní 
porost a parc. č. 1020/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Nemilany, pozemky parc. č. 1752/3 
vodní plocha a parc. č. 1752/4 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, a pozemky parc. 
č. 725 vodní plocha a parc. č. 617/1 vodní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, vše 
obec Olomouc, jejichž součástí jsou vodní nádrže, pobočnému spolku Český rybářský svaz, 
z. s., místní organizace Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

19. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 128/6 ostatní plocha, části pozemků parc. č. 21/1 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 21/28 díl „b“ ostatní plocha) o výměře 3 049 m2 a parc. č. 128/5 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 21/28 díl „a“ ostatní plocha) o výměře 55 m2, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, části pozemků parc. č. 116/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 
116/1 trvalý travní porost) o výměře 14 725 m2, parc. č. 111/29 ostatní plocha (dle GP parc. 
č. 111/37 ostatní plocha) o výměře 181 m2 a parc. č. 468 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
468/9 ostatní plocha) o výměře 181 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.9. 

 

20. schvaluje 
záměr vypůjčit část pozemku  parc. č. 721 orná půda o výměře 4 288 m2 v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 

 

21. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-SMV/VYP/001483/2020/Mlc ze dne 1. 7. 2020, 
uzavřenou se Společenstvím vlastníků Trnkova 35, 37, 39, Olomouc, jejímž předmětem je 
výpůjčka části pozemku parc. č. 575/7 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc. Změnou smlouvy by mělo dojít ke změně výměry předmětné části 
pozemku z 8 m2 na 9 m2 dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 

 

22. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 651/3 ostatní plocha o celkové výměře 32 m2 v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 

 

23. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 651/3 ostatní plocha o celkové výměře 29 m2 v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
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24. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 350/15 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 

 

25. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1127/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 

 

26. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 228/9 orná půda o výměře 22 m2 a parc. č. 228/22 
orná půda o výměře 3 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 

 

27. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 9 m2 v 1. NP budovy č. p. 652, obč. vyb, ul. 
Rožňavská č. o. 19, která je součástí pozemku parc. č. st. 1089 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 

 

28. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 36,19 m2 v1. NP budovy č. p. 67, bydlení, ul. 
Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 

 

29. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 4. 4. 2007, uzavřenou se Stranou 
zelených,  Základní organizací Olomouc, k prostorám o výměře 29,64 m2 ve 3. 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. 1.18. 

 

30. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 30.6.2015, ve znění 
dodatku č. 1, uzavřenou s panem XXXXX k prostorám sloužícím podnikání o výměře 544,93 
m2 v 1. PP a 1. 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 doby nájmu dle důvodové zprávy bod č. 
1.19. 

 

31. schvaluje 
záměr udělit souhlas podle § 2307 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, s převodem Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 23. 
9. 2015 uzavřené se společností OPTYS, spol. s r.o., jejímž předmětem je nájem prostor 
sloužících podnikání o výměře 174,20 m2 v 1. NP budovy č. p. 358, bydlení, Ostružnická č. 
o. 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 308 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, na paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 

 

32. trvá 
na usnesení RMO ze dne 7. 12. 2020 ve věci schválení výpovědi nájmu části pozemku parc. 
č. 125/2 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle smlouvy o 
nájmu č. MAJ-EM-NS/24/2007/Plh ze dne 23. 5. 2007, ve znění dodatku č. 1, uzavřené se 
společností TABÁK PROFIT, s. r. o., a podání žaloby na vyklizení a následně podání 
exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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33. trvá 
na usnesení RMO ze dne 7. 12. 2020 ve věci schválení výpovědi nájmu části pozemku parc. 
č. 125/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle nájemní 
smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/002732/2016/Sul ze dne 15. 11. 2016 uzavřené s panem 
XXXXX, a podání žaloby na vyklizení a následně podání exekučního návrhu v případě 
nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

34. nevyhovuje žádosti 
spolku Creative contaYner Olomouc, z.s. o nájem  

- části pozemku parc. č. 105/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město (lokalita č.1)  

- částí pozemků parc. č. 449/1, parc. č. 449/2, parc. č. 449/3, parc. č. 449/8, parc. č. 
449/36, parc. č. 449/37, parc. č. 875/1, parc. č. 2134, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová 
Ulice, a pozemku parc. č. 2231 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice (lokalita č. 2),  

- částí pozemků parc. č. 104/1, parc. č. 105/50, parc. č. 125/6, parc. č. 125/9, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město (lokalita č. 3),  

- části pozemku parc. č. 94/58 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, a pozemku parc. 
č. 94/137 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město (lokalita č. 4),  

vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

35. ukládá 
Mgr. Markétě Záleské, náměstkyni primátora a Mgr. Matouši Pelikánovi, náměstkovi 
primátora dále jednat se spolkem Creative contaYner Olomouc, z.s. o jiné vhodné lokalitě k 
realizaci záměru dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

T: 28. 6. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora, Pelikán Matouš, Mgr., náměstek 

primátora 
 

36. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 663/2 ostatní plocha o výměře 29 m2 v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1059/2 ostatní plocha o výměře 69 m2 
a části pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha o výměře 15 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

38. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1232/12 ostatní plocha o výměře 24 
m2, části pozemku parc. č. 1157/2 ostatní plocha o výměře 34 m2 a části pozemku parc. č. 
776/1 orná půda o výměře 26 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.3. 

 

39. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1232/12 ostatní plocha o výměře 24 m2, 
části pozemku parc. č. 1157/2 ostatní plocha o výměře 34 m2 a části pozemku parc. č. 776/1 
orná půda o výměře 26 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.3. 

 

40. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 107 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. 
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Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

41. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1420/3 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

42. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 357/13 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

43. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1231/1 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

44. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX a pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 
42 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

45. nevyhovuje žádosti 
společnosti Projekt Olomouc Holice s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní 
plocha o výměře 179 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.4. 

 

46. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 1929/1 ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 821 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 31, zem. stavba, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

47. schvaluje 
výpůjčku části pozemku parc. č. 14/2 ostatní plocha o výměře 1 760 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc spolku Sportovní klub Lošov, z.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

48. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/001167/2020/Mlc ze dne 25. 5. 2020 
uzavřenou s manželi XXXXX, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 46/2 ostatní 
plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, spočívající v rozšíření předmětu 
pachtu o část pozemku parc. č. 46/2 o výměře 45 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

49. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/ PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016 ve 
znění dodatků č. 1 až č. 4 uzavřenou s družstvem Zemědělské družstvo Unčovice, jejímž 
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, k. ú. 
Příkazy, obec Příkazy, k. ú. Unčovice, obec Litovel a dále k. ú. Černovír, k. ú. Chomoutov, k. 
ú. Lošov, k. ú. Neředín, k. ú. Radíkov u Olomouce, k. ú. Řepčín, k. ú. Topolany u Olomouce, 
vše obec Olomouc spočívající ve vyjmutí částí pozemků parc. č. 884 o výměře 39 m2 a parc. 
č. 2022 o výměře 16 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc a části pozemku 
parc. č. 1009/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z předmětu 
pachtu dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
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50. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/ PACH/002346/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016 ve 
znění dodatků č. 1 až č. 3 uzavřenou se společností AGRA Chválkovice, spol. s r.o., jejímž 
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Droždín, k. ú. Hodolany, k. ú. Chválkovice, k. ú. 
Pavlovičky a k. ú. Černovír, vše obec Olomouc spočívající ve vyjmutí částí pozemků parc. č. 
1021/1 o výměře 499 m2, parc. č. 1023/3 o výměře 74 m2, parc. č. 1022/3 o výměře 76 m2, 
parc. č. 1023/2 o výměře 58 m2 a parc. č. 1453 o výměře 102 m2, vše ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc  z předmětu pachtu a v rozšíření předmětu pachtu o pozemek 
parc. č. 1022/4 ostatní plocha o výměře 236 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

51. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/ PACH/002396/2016/Kol ze dne 19. 9. 2016 
uzavřenou se společností AGRO Huzová s.r.o., jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. 
Huzová, obec Huzová a k. ú. Mutkov, obec Mutkov spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 
1383 ostatní plocha o výměře 147 m2, částí pozemků parc. č. 1385 ostatní plocha o výměře 
16 m2, parc. č. 1402 ostatní plocha o výměře 19 m2, parc. č. 1422/15 orná půda o výměře 
9722 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová a části pozemku parc. č. 447/3 ostatní plocha o 
výměře 352 m2 v k. ú. Mutkov, obec Mutkov z  předmětu pachtu, a v rozšíření předmětu 
pachtu o pozemek parc. č. 1422/18 orná půda o výměře 9677 m2 v k. ú. Huzová, obec 
Huzová a pozemek parc. č. 447/4 ostatní plocha o výměře 351 m2 v k. ú. Mutkov, obec 
Mutkov dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

52. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/Plh ze dne 30. 12. 2015, ve znění 
dodatků č. 1 – 19, uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s., jejímž předmětem je 
pacht pozemků  popř. částí  pozemků, včetně lesních porostů v k. ú. Arnoltice u Huzové, 
obec Huzová, k. ú. Bělidla, obec Olomouc, k. ú. Březce, obec Štěpánov, k. ú. Bystrovany, 
obec Bystrovany, k. ú. Černovír, obec Olomouc, k. ú. Dalov, obec Šternberk, k. ú. Dětřichov 
nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, k. ú. Droždín, obec Olomouc, k. ú. Grygov, obec 
Grygov, k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky, k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice, k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou, k. ú. Horní Loděnice, obec Horní Loděnice, k. ú. Huzová, obec Huzová, 
k. ú. Hynkov, obec Příkazy, k. ú. Cholina, obec Cholina, k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, k. ú. Lošov, obec Olomouc, k. ú. Loučka u Bílska, obec 
Loučka, k. ú. Mutkov, obec Mutkov, k. ú. Myslechovice, obec Litovel, k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc, k. ú. Neředín, obec Olomouc, k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc, k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň, k. ú. Slavonín, obec Olomouc, k. ú. 
Střeň, obec Střeň, k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, k. ú. Týneček, obec 
Olomouc, k. ú. Unčovice, obec Litovel, k. ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice a 
souvisejících budov a lesních cest a mostů spočívající v rozšíření předmětu pachtu o části 
pozemků parc. č. 884 o výměře 39 m2 a parc. č. 2022 o výměře 16 m2, vše ostatní plocha v 
k. ú. Lošov, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 1009/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. 
ú. Řepčín, obec Olomouc, části pozemků parc. č. 1021/1 o výměře 499 m2 a parc. č. 1023/3 
o výměře 74 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, pozemek parc. č. 1383 ostatní 
plocha o výměře 147 m2, část pozemku parc. č. 1385 ostatní plocha o výměře 16 m2, vše v 
k. ú. Huzová, obec Huzová dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

53. schvaluje 
prominutí nájemného nájemcům v rozsahu dle přílohy č. 4 důvodové zprávy za podmínky 
schválení prominutí nájemného nájemcům dle přílohy č. 5 důvodové zprávy Zastupitelstvem 
města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
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54. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí nájemného nájemcům v rozsahu dle přílohy č. 5 důvodové zprávy se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

55. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/62/2004/M ze dne 30. 7. 2004, ve znění 
dodatků č. 1 a 2, uzavřené se společností Auto Hégr, a. s. dohodou dle důvodové zprávy 
bod č. 2.9. 

 

56. schvaluje 
nájem 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 
společnosti Auto Hégr, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

57. schvaluje 
změnu smlouvy nájmu č. MAJ-EM-NS/86/2009/Plh ze dne 22. 12. 2009, uzavřené s paní 
XXXXX, XXXXX a manželi XXXXX, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 972/2 
zahrada o výměře 77 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, spočívající ve změně nájemce z 
paní XXXXX na pana XXXXX a ve změně výše nájemného z 15,-Kč/m2/rok na 35,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

58. nevyhovuje žádosti 
společností RK Invest s.r.o. a NAPASHOP s.r.o. o nájem prostoru sloužícího podnikání o 
výměře 255,00 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č.p. 194, bydlení, která je součástí pozemku 
parc.č.st. 615 zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní náměstí č.o. 7, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

59. ukládá 
Mgr. Markétě Záleské, náměstkyni primátora a Mgr. Matouši Pelikánovi, náměstkovi 
primátora dále jednat se spolkem Unie výtvarných umělců Olomoucka, z.s. o podmínkách 
nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 255,00 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č.p. 194, 
bydlení, která je součástí pozemku parc.č.st. 615 zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní 
náměstí č.o. 7, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

T: 24. 5. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora, Pelikán Matouš, Mgr., náměstek 

primátora 
 

60. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 16.9.2003, ve znění Dodatku č. 1, 
uzavřené 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, spočívající ve změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

61. souhlasí 
s bezplatným využitím pozemku parc. č. 531/1, ostatní plocha, o výměře 8588 m2, v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc pro pořádání akce Dřevorubecké závody Svatý Kopeček – 
Sedmý ročník, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

62. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o směnu pozemků parc. č. 1444/21 orná půda o výměře 727 m2 a 
parc. č. 1444/22 orná půda o výměře 209 m2, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
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ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 780 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 

 

63. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2021, bod programu č. 2, bod 2.16. důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

64. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

65. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 424/1 ostatní plocha o výměře 43 m2 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

66. doporučuje zastupitelstvu města 
trvat na usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2020 bod programu č. 4., část 2.16. důvodové zprávy 
ve věci nevyhovění žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o 
výměře 31 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

67. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti 1. Městská akciová společnost, a. s. o směnu pozemků parc. č. 629/2 
ostatní plocha a parc. č. 629/3 orná půda, oba v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
1. Městská akciová společnost, a. s. za části pozemků parc. č. 449/8 ostatní plocha o 
celkové výměře 358 m2 a parc. č. 449/41 ostatní plocha o výměře 259 m2, oba v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
3.5. 

 

68. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti VM INVEST s.r.o. o směnu komunikace, která se nachází na pozemcích 
parc. č. 629/2 ostatní plocha a parc. č. 629/3 orná půda, oba v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
ve vlastnictví společnosti 1. Městská akciová společnost, a. s., za pozemek parc. č. 59/2 
zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

69. schvaluje 
změnu náležitostí darovací smlouvy na pozemek parc. č. 1294/72 ostatní plocha o výměře 
855 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc uzavírané se společností BAKU INVEST s.r.o., 
společností DELTA INVEST, s.r.o. a panem XXXXX spočívající v upřesnění vlastnictví 
vodovodních a kanalizačních přípojek dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

70. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 80 a kanalizace DN 
250 na pozemcích parc. č. 1169/3 orná půda a parc. č. 1951/1 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

71. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 80 a kanalizace DN 250 s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
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72. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavbu rozšíření chodníku na pozemku parc. č. 827/2 ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností Projekt Slavonínská, s.r.o., jako 
prodávajícím, za kupní cenu ve výši 121,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

73. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou chodníku a komunikace na pozemcích parc. 
č. 804/33, parc. č. 804/44, parc. č. 938/3, parc. č. 938/4 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se společností Dopravní podnik města Olomouce, a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

74. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu 5 parkovacích stání na pozemku parc. č. 451/47 
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, s paní XXXXX, jako dárcem, dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 

 

75. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby komunikace včetně 2 parkovacích 
stání, veřejného osvětlení a chráničky na optický kabel na pozemcích parc. č. 311/1, parc. č. 
137/2 a parc. č. 335, vše ostatní plocha, parc. č. 137/7 a parc. č. 137/9, vše orná půda v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, s paní XXXXX, jako budoucím dárcem, dle důvodové 
zprávy bod č. 4.6. 

 

76. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJ-
EM/BDS/001920/2020/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a paní XXXXX, dle důvodové 
zprávy bod č. 4.6. 

 

77. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-EM/BKS/000835/2020/Hrb, se 
společností metre carre s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

78. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy u budoucí kupní smlouvy na stavby komunikace včetně 46 
parkovacích stání a dešťové kanalizace, chodníků, vodovodu, jednotné kanalizace a 
veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Olomouc – Povel, ul. Slavonínská bytové 
domy – III. etapa“ se společností Marzio, s.r.o., dle upravené důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

79. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby parkovacích stání, chodníku a veřejného osvětlení na 
pozemcích parc. č. 115/62, parc. č. 115/73, parc. č. 115/74, parc. č. 115/75, parc. č. 115/82, 
parc. č. 115/89, parc. č. 115/90, parc. č. 115/92 a parc. č. 115/94, vše ostatní plocha v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, se společností TOMI invest s.r.o., jako prodávajícím, za kupní 
cenu ve výši 500,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 

 

80. svěřuje 
zeleň nacházející se na pozemcích parc. č.  115/71 o výměře 7 m2 ostatní plocha, parc. 
115/91 o výměře 31 m2 ostatní plocha a parc. č. 115/93 o výměře 21 m2 ostatní plocha, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového 
hospodářství MMOl, dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
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81. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemků parc. č. 115/71 o výměře 7 m2, parc. č. 115/73 o výměře 23 m2, parc. č. 
115/74 o výměře 40 m2, parc. č. 115/75 o výměře 35 m2, parc. č. 115/82 o výměře 88 m2, 
parc. č. 115/89 o výměře 70 m2, parc. č. 115/90 o výměře 47 m2, parc. č. 115/91 o výměře 
31 m2, parc. č. 115/92 o výměře 49 m2, parc. č. 115/93 o výměře 21 m2 a parc. č. 115/94 o 
výměře 58 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 
TOMI invest s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 13 310,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 

 

82. nevyhovuje žádosti 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN včetně přípojkové skříně na pozemku parc. č. 809/9 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

83. nevyhovuje žádosti 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně přípojkové 
skříně na pozemku parc. č. 809/9 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

84. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1231/6 
ostatní plocha a parc. č. 316/4 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 314 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
5.2. 

 

85. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 1231/6 ostatní plocha a parc. č. 316/4 orná půda, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 314 zahrada v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

86. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování výpustného objektu na pozemku parc. č. 1907/8 
vodní plocha a uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 1918/18 
ostatní plocha, parc. č. 1918/5 ostatní plocha a parc. č. 1907/8 vodní plocha, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti STAVES s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 

 

87. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování 
výpustného objektu na pozemku parc. č. 1907/8 vodní plocha a uložení a provozování 
splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 1918/18 ostatní plocha, parc. č. 1918/5 ostatní 
plocha a parc. č. 1907/8 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti STAVES s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

88. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/002969/2016/Val uzavřené dne 5. 4. 2017, se společností ČEZ Distribuce, a. s., 
spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu 
věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 13. 5. 2021 na 13. 5. 2026 a v 
prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 13. 9. 2021 
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na 13. 9. 2026 dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

89. revokuje 
usnesení RMO ze dne 13. 7. 2020, bod programu 3., bod č. 6.18. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemku parc. č. 930/8 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

90. revokuje 
usnesení RMO ze dne 13. 7. 2020, bod programu 3., bod č. 6.18. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 930/8 orná půda v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

91. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 930/8 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

92. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 930/8 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod 5.5. 

 

93. revokuje 
usnesení RMO ze dne 26. 10. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 1922/14 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

94. schvaluje 
zřízení věcného břemene zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1922/14 ostatní plocha v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.6. 

 

95. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 315/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

96. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 315/9 ostatní plocha v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.7. 

 

97. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 392/13 a parc. č. 540, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
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98. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 392/13 a parc. č. 540, vše ostatní 
plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

99. revokuje 
usnesení RMO ze dne 29. 9. 2020, bod programu č. 2., bod č. 7.19. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 1 a parc. č. 77/20, vše zahrada, parc. č. 77/22, parc. č. 77/23, 
parc. č. 77/41, parc. č. 78/9, parc. č. 202/1 a parc. č. 219, vše ostatní plocha, vše Nový Svět 
u Olomouce a parc. č. 721/7 zahrada, parc. č. 723/24, parc. č. 724/2, parc. č. 848/1 a parc. 
č. 889, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti 
CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

100. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 77/20 zahrada, parc. č. 1, parc. č. 77/22, parc. č. 77/41, parc. č. 78/9 a 
parc. č. 202/1, vše ostatní plocha, vše Nový Svět u Olomouce a parc. č. 721/7 zahrada, parc. 
č. 723/24, parc. č. 724/2, parc. č. 848/1 a parc. č. 889, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Hodolany, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 5.9. 

 

101. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019, bod programu č. 3., bod č. 6.21. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemku parc. č. 436/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 5.10. 

 

102. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 436/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 

 

103. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 1013 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 

 

104. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 1013 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.11. 

 

105. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 168/18, parc. č. 238/1, parc. č. 238/4, parc. č. 631/1, vše ostatní plocha v 
k. ú. Nová Ulice, a parc. č. 608/34 a parc. č. 612/37 vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše 
obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
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106. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 168/18, parc. č. 238/1, parc. č. 
238/4, parc. č. 631/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, a parc. č. 608/34 a parc. č. 
612/37 vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti 
CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

107. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 616/2 ostatní plocha, parc. č. 670/29 orná půda a parc. č. 1419/1 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.13. 

 

108. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 616/2 ostatní plocha, parc. č. 
670/29 orná půda a parc. č. 1419/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 

 

109. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 68/10 a parc. č. 68/20, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.14. 

 

110. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2016, bod programu č. 2., bod č. 6.18. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 350/33 a parc. č. 350/34, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.15. 

 

111. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 350/33 a parc. č. 350/34, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.15. 

 

112. revokuje 
usnesení RMO ze dne 13. 9. 2016, bod programu č. 2., bod č. 6.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 959/7 a parc. č. 624/15, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.16. 

 

113. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování  optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 959/7 a parc. č. 624/15, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.16. 

 

114. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 2. 2020, bod programu č. 3., bod č. 6.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1/4, parc. č. 4, parc. č. 326/8, parc. č. 432/28, parc. 
č. 439/3, parc. č. 452/3, parc. č. 452/4, parc. č. 453/1, parc. č. 453/2, parc. č. 453/3, parc. č. 
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453/5, parc. č. 453/6, parc. č.  453/8, vše ostatní plocha a parc. č. 475 zahrada, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.17. 

 

115. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 1/4, parc. č. 4, parc. č. 326/8, parc. č. 432/28, parc. č. 439/3, parc. č. 452/3, parc. č. 
452/4, parc. č. 453/1, parc. č. 453/2, parc. č. 453/3, parc. č. 453/5, parc. č. 453/6, parc. č.  
453/8, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.17. 

 

116. revokuje 
usnesení RMO ze dne 26. 8. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 580/1 a parc. č. 1062/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 
150/3, parc. č. 150/5, parc. č. 150/6, parc. č. 150/8, parc. č. 150/12, parc. č. 150/14, parc. č. 
155/1, parc. č. 600 a parc. č. 606, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.18. 

 

117. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 580/1 a parc. č. 1062/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 150/3, parc. č. 
150/5, parc. č. 150/6, parc. č. 150/8, parc. č. 150/12, parc. č. 150/14, parc. č. 155/1, parc. č. 
600 a parc. č. 606, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.18. 

 

118. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 1950/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.19. 

 

119. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 2. 2020, bod programu č. 2., bod č. 3.3. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 6/3, parc. č. 604/2, parc. č. 613/3, parc. č. 637/3, parc. č. 1072, parc. č. 
1077 a parc. č. 1078, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.20. 

 

120. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 6/3, parc. č. 604/2, parc. č. 613/3, parc. č. 637/3, parc. č. 1072, parc. č. 1077 a parc. č. 
1078, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.20. 

 

121. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 637/3, 
parc. č. 651/3, parc. č. 685/6, parc. č. 696/6, parc. č. 793/1, parc. č. 793/3 a parc. č. 1081, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM  & 
TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.21. 

 

122. uděluje 
souhlas společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. s umístěním stavby „3D AKTIVITY PARK 
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– AQUAPARK OLOMOUC“ zahrnující SO 01 – Letní pokladna, odkládací box na cennosti, 
SO 02 – Nový kiosek včetně zpevněné plochy a dvě vzduchové trampolíny vše na pozemku 
parc. č. 1081/120 ostatní plocha o výměře 5339 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
přílohy č. 7 dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 

 

123. svěřuje 
stavbu „3D AKTIVITY PARK – AQUAPARK OLOMOUC“, zahrnující SO 01 – Letní pokladna, 
odkládací box na cennosti, SO 02 – Nový kiosek včetně zpevněné plochy a dvě vzduchové 
trampolíny vše na pozemku parc. č.  1081/120 ostatní plocha o výměře 5339 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, do správy odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Magistrátu 
města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Dešťová kanalizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení a dohody o narovnání vlastnictví dešťové kanalizace DN 
300, DN 400 a DN 600 v ul. Dolní Novosadská mezi statutárním městem Olomouc a 
Olomouckým krajem 

 

3. svěřuje 
stavbu dešťové kanalizace DN 300, DN 400 a DN 600 v ul. Dolní Novosadská do správy 
odboru majetkoprávnímu MMOl 

 

4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu MMOl zajistit provedení monitoringu dešťové kanalizace DN 300, 
DN 400 a DN 600 v ul. Dolní Novosadská 

T: 28. 6. 2021 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

5. schvaluje 
zařadit do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2021 částku 1,5 mil. Kč bez DPH na 
monitoring dešťové kanalizace DN 300, DN 400 a DN 600 v ul. Dolní Novosadská 

 

6. ukládá 
odboru ekonomickému MMOl vykrýt částku 1,5 mil. Kč bez DPH na monitoring dešťové 
kanalizace DN 300, DN 400 a DN 600 v ul. Dolní Novosadská nejpozději do 30. 6. 2021. 

T: 28. 6. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření dohody o změně umístění věcného břemene na pozemcích parc. č. 90/33, parc. č. 
93/1, parc. č. 93/114, parc. č. 93/173, parc. č. 94/8, parc. č. 94/91 a parc. č.124/11, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce, spočívající ve výmazu původního věcného břemene zřízeného a 
zapsaného na těchto pozemcích na katastru nemovitostí pod č.j. V-406/2006-805 a ve 
zřízení nového věcného břemene spočívajícího v uložení a provozování podzemního 
komunikačního vedení na předmětných pozemcích v rozsahu dle geometrického plánu  č. 
1693-130/2020 a dále v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s 
vybudováním, provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním podzemního 
komunikačního vedení, ve prospěch společnosti ČD-Telematika a.s. (jako oprávněného), a 
to na dobu neurčitou a bezúplatně dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 90/35, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce spočívajícího v uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení na předmětném pozemku v rozsahu dle 
geometrického plánu  č. 1693-130/2020 a dále v právu vstupu a vjezdu na předmětné 
pozemky v souvislosti s vybudováním, provozováním, údržbou, opravou, úpravou a 
odstraněním podzemního komunikačního vedení, ve prospěch společnosti ČD-Telematika 
a.s. (jako oprávněného), a to na dobu neurčitou a bezúplatně dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku na pozemcích parc.č. 864/13 a parc.č. 
875/19, oba ostatní plocha, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc,  a na pozemcích parc.č. 79/3 a 
parc.č. 79/33, oba ostatní plocha, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví 
Olomouckého kraje s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje dle 
důvodové zprávy bod 1.3. 

 

5. schvaluje 
zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1414/1 ostatní plocha  v k.ú. Chválkovice, obec 
Olomouce dle situačního nákresu ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto budoucí 
obtížený ve prospěch budoucího oprávněného společnosti CETIN a.s., IČ 04084063 
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách komunikačního vedení na dobu 
neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.4. 

 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1414/1 
ostatní plocha  v k.ú. Chválkovice, obec Olomouce dle situačního nákresu ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc jakožto budoucí obtížený ve prospěch budoucího oprávněného 
společnosti CETIN a.s., IČ 04084063 spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 
komunikačního vedení na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH dle 
důvodové zprávy bod 1.4. 

 

7. neschvaluje 
pokračování v majetkoprávním vypořádání částí pozemků parc. č. 680/7, parc. č. 680/19, 
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parc. č. 680/28 a parc. č. 680/30, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve 
vlastnictví společnosti BM LAND ČESKO s.r.o., na kterých se nachází stávající stavby ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce a řešit je jen v případě, že společnost BM LAND 
ČESKO s.r.o. přijde sama s požadavkem na majetkoprávním vypořádání dle důvodové 
zprávy bod 2.1. 

 

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

 

4 Veřejná zakázka č.  21049 - Regulace povrchových vod v ZOO 
Olomouc - příkazní smlouva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky č. 21049 Regulace povrchových 
vod v ZOO Olomouc mezi statutárním městem Olomouc a Zoologickou zahradou Olomouc, 
příspěvkovou organizací. 

 

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

 

5 Veřejná zakázka č. 21022 - Olomoucké vánoční trhy 2021 - 2025 
- zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

 

4. pověřuje 
Mgr. Markétu Záleskou 

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. 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4.1. 
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6 Veřejná zakázka č. 21019 - Zpracování procesního auditu pro 
Magistrát města Olomouce - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele pro uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4.2. 
 

 

7 Rozpočtové změny roku 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy 

 

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

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

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

 

8 Pravidla čerpání rozpočtu SMOl 2021 - ukončení pravidel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
vedoucím odborů postupovat dle důvodové zprávy 

T: 10. 5. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.1. 
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9 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

a) Synkova 8, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 0+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
1b) 

c) U letiště 8, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 

d) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1d) 

e) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1e) 

f) Topolová 1, Olomouc, č.b. 29, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1f) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, 8.května 36, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

Moravské divadlo Olomouc p.o., Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 7 
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b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory: 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Erengurgova 26, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

  

d) do 31.1.2022 s nájemci: 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc 

  

e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 
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XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 3, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc – na 3 měsíce 

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

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

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Školní 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc – na 3 měsíce 

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

  

  

3. prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky na byt č. 1, Náves Svobody 41, 
Olomouc s RC Heřmánek, z.s., s výší nájemného 3.000,- Kč měsíčně, 

dle důvodové zprávy bod 4) 

  

4. rozšíření nájemní smlouvy o XXXXX na byt č. 1, Školní 1, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 5) 

 

3. uděluje 
souhlas Moravskému divadlu Olomouc, p.o., podepsat nájemní smlouvu na byt č. 7 v domě 
Horní náměstí 20 v Olomouci, pronajatý SmOl prostřednictvím SNO, a.s. 

dle důvodové zprávy bod 3a) 

 

4. bere na vědomí 
přechod nájmu bytu na nezl. XXXXX, zast. zákonným zástupcem XXXXX, byt č. 1, Školní 1, 
Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 5) 

 

5. souhlasí 
1. s uzavřením nájemní smlouvy s XXXXX, Na Hrázi 4, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 3+kk 

dle důvodové zprávy bod 2) 

  

2. s povolováním podnájmů bytů ve spoluvlastnictví statutárního města Olomouce a 
Družstev Olomouc, Jižní a Jiráskova, po termínech předpokládaných převodů 
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dle důvodové zprávy bod 6) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

10 Studie úprav veřejného prostranství Foerstrova - Dobnerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s předmětnou studií a s předloženým postupem dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje 
odbor investic vypracováním následných stupňů projektové dokumentace ve spolupráci s 
útvarem hlavního architekta, odborem městské zeleně a odpadového hospodářství a 
odborem dopravy a územního rozvoje, a to po vykrytí částky 150.000,- do rozpočtu odboru 
investic. 

 

3. pověřuje 
odbor dopravy a územního rozvoje zajištěním zapravení povrchu po vyklizení pozemků od 
prodejních stánků. 

 

4. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje a odboru městské zeleně a odpadového hospodářství v 
případě nezahájení akce úprav dopravních ploch „Na Vozovce – propojení Kmochovy a 
Foerstrovy“ zajistit realizaci 1. etapy do 12/2022. 

T: prosinec 2022 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, vedoucí odboru městské zeleně a 

odpadového hospodářství 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 7. 
 

 

11 Studie dílčích úprav veřejného prostranství nám. Národních 
hrdinů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s předmětnou studií a s předloženým postupem dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje 
odbor majetkoprávní ukončením nájemních smluv prodejních stánků na nám. Národních 
hrdinů včetně vyklizení pozemků k 12/2022, event. dříve s ohledem na výsledek rozhodnutí 
stavebního úřadu ve věci řízení o odstranění stavby a v předrealizační přípravě úprav v 
předstihu vypovědět smlouvu ARESu k CLV. 

 

3. pověřuje 
odbor dopravy a územního rozvoje vypracováním následných stupňů projektové 
dokumentace ve spolupráci s útvarem hlavního architekta a odborem městské zeleně a 
odpadového hospodářství. 
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4. pověřuje 
kompetentní odbory (dle Shrnutí základních bodů návrhu a navrženého postupu důvodové 
zprávy) zajištěním postupné realizace úprav, zejména zapravení místa po odstraněných 
stáncích dle předmětné studie. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 8. 
 

 

12 Zastupování SMOL jako účastníka územních řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
postupovat dle závěru důvodové zprávy 

T: pololetně 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9. 
 

 

13 Územní studie „Nové Sady - Za Andělskou“ a „Rolsberk“ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 10. 
 

 

14 Správa a provozování teplárenské infrastruktury v majetku 
SMOL po roce 2024 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
variantu D1 dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
postup pro realizaci varianty D1 dle kapitoly 3 důvodové zprávy 
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4. ukládá 
vedoucím odborů OSTR, OMAJ, OPR a OE postupovat dle harmonogramu kapitoly 3 
důvodové zprávy 

T: pololetně 
O: vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí 

právního odboru, vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 11. 
 

 

15 Parkovací politika 
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 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli 

 

3. pověřuje 
Ing. Zdeňka Bogoče 

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

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 12. 
 

 

16 Nová vozovna DPMO – technicko-ekonomická studie 
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 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli 

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s 
vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 13. 
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17 Reakce na otevřený dopis adresovaný RMO ve věci 
Cyklodoprava a udržitelná doprava v Olomouci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh odpovědi dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odpovědět zástupcům signatářům otevřeného dopisu 

T: 10. 5. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 

18 Vytvoření odborné Komise pro místní Agendu 21 Rady města 
Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vznik Komise pro místní Agendu 21 

 

3. jmenuje 
předsedu, tajemníka a další členy Komise pro místní Agendu 21 dle Přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 

 

4. schvaluje 
preambuli Komise pro místní Agendu 21 

 

5. schvaluje 
nové znění Čl. 3 odst. 2 Statutu odborných komisí 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 

Bod programu: 15. 
 

 

19 Realizační tým pro odpovědné zadávání veřejných zakázek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
složení projektového týmu pro implementaci principů odpovědného zadávání SMOL 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 

20 Moravské divadlo Olomouc - vyřazení majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku dle důvodové zprávy 

 

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

T: 10. 5. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

21 Moravské divadlo Olomouc – organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
pokračování ve funkci ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc dle 
důvodové zprávy 

 

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

T: 10. 5. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

22 Plavecký stadion v Olomouci - opravy a modernizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
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2. souhlasí 
s provedením oprav a modernizace PSO a z toho vyplývajících rozpočtových změn a s 
dalším postupem při realizaci výměny bazénové vany dle předložené důvodové zprávy 
včetně příloh 

 

3. pověřuje 
společnost AQUAPARK OLOMOUC, a. s. zajištěním oprav a modrnizace PSO dle 
předložené důvodové zprávy včetně příloh 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

23 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CROSS CAFE v ulici 
Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 31 m2 pro žadatele p. XXXXX, Závoří 3021/21, 700 30 
Ostrava 30, na dobu od 10.4. do 31.10. 2021. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CITY CAFÉ v ulici  
Horní náměstí 27, Olomouc, v rozsahu 57,5 m2 pro žadatele fu Slezská cukrárna M&A s.r.o., 
Slezská 1082, 738 01 Frýdek Místek,  na dobu  od 15.4.  do 31.10. 2021. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR BERNARD v 
ulici Horní náměstí 13/18, Olomouc, v rozsahu 14,28 m2  pro žadatele   fu Pivní bar Morava 
s.r.o., Horní náměstí 12/19,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.4. do 31.10. 2021. 

 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TABULOVÝ VRCH v 
ulici Stupkova 12, Olomouc, v rozsahu 95,04 m2 pro žadatele fu JALTA spol. s r.o., 
Stupkova 12, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2021. 

 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  ZDRAVÁ PECKA  v 
ulici  Legionářská 11, Olomouc, v rozsahu 27 m2  pro žadatele fu Zdravá pecka s.r.o., 
Kmochova 210/11, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 30.9.  2021. 

 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SPOTRBAR SIGMA v 
ulici Lazecká 53, 55, Olomouc, v rozsahu 8,4 m2 pro žadatele p. XXXXX, Kluče 198/7, 779 
00 Olomouc - Lošov, na dobu od 15.4. do 31.10. 2021. 

 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ART CAFÉ v ulici 
Dobnerova 24a, Olomouc, v rozsahu 20,47 m2 pro žadatele  fu FARMAK – GASTRO s.r.o., 
Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2021. 
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8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR U ZUBRA v ulici 
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 19,60 m2 pro žadatele pí XXXXX, Šubova 46, 772 00 
Olomouc, na dobu od 15.4. do 30.9. 2021. 

 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAFE NA 
STŘELNICE v ulici Na Střelnici x Bořivojova 2, Olomouc, v rozsahu 6 + 16,48 m2 pro 
žadatele fu PEKAFEDA s.r.o., Bořivojova 238/7, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 
2021. 

 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RADEGASTOVNA U 
FLEKA v ulici Krapkova, Olomouc, v rozsahu 48 m2 pro žadatele fu Pepin Olomouc, s.r.o., 
Lipina 101, 785 01 Šternberk,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2021. 

 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BUGR BURGR v 1. 
máje 4, 779 00 Olomouc, v rozsahu 2,4 m2 pro žadatele p. XXXXX., Jana Koziny 190/2, na 
dobu od 15.4. do 31.10. 2021. 

 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠPAGETÁRNA v ul. 1. 
máje 4, 779 00 Olomouc, v rozsahu 2,4 m2 pro žadatele p. XXXXX, Oskava 6e, 788 01 
Oskava, na dobu od 1.5. do 31.10. 2021. 

 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BISTRO 
MR.SUSHITO v ul. tř. Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 47,52 m2 pro žadatele fu Mr. 
Sushito Czech, s.r.o., Lučina 6, 739 39 Lučina, na dobu od 1.5. do 31.10. 2021. 

 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení NAŠE CAFÉ v ulici 
Dolní náměstí 15 , Olomouc, v rozsahu 44,55 m2 pro žadatele  Sociální družstvo Stabilita 
Olomouc, Lafayettova 9, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10.  2021. 

 

15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA 
DLOUHÉ v ulici Dlouhá 30 , Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Kmochova 
2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2021. 

 

16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TAVERNA ALLEGRA 
v ul. Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 14,96 m2 pro žadatele fu BENELLI SERVICE s.r.o., 
Dolní náměstí 18/48, 779 00 Olomouc, na dobu od 8.5. do 31.10. 2021. 

 

17. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA U DÓMU v 
ulici Komenského 3, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele p. XXXXX, Krokova 5, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2021. 
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18. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ 
v ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 22m2+10 m2 pro žadatele p. XXXXX, Okružní 7, 
Olomouc na dobu od 1.5. do 31.10. 2021. 

 

19. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení NM DESSERTS v 
ulici tř. Míru 32, Olomouc, v rozsahu 10,36 m2 pro žadatele fu NM DESSERTS s.r.o., M. R. 
Štefánika 28, 787 01 Šumperk,  na dobu  od 15.4. do 31.10.  2021. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

24 Kontrola vjezdu do pěší zóny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s navrženým řešením kontroly vjezdu a výjezdu do a z pěší zóny 

 

3. souhlasí 
s financováním projektu dle varianty b) 

 

4. ukládá 
Městské policii Olomouc ve spolupráci s odborem dopravy a územního rozvoje zajistit další 
postup pro zajištění realizace projektu 

T: prosinec 2021 
O: ředitel Městské policie Olomouc, Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 

25 Program rozvoje historických parků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Program rozvoje historických parků 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
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26 Předzahrádka - zeleň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení nacházejícího se v 
travnaté ploše u chodníku v křižovatce ulic U Kovárny x Tř. Svornosti v Olomouci, v rozsahu 
110 m2 na demontovatelném pódiu pro žadatele XXXXX 

 

3. ukládá 
informovat žadatele 

T: 10. 5. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

27 Schválení účetních závěrek, Finanční vypořádání 
příspěvkových organizací - škol 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s vyhláškou č. 220/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrky PO - 
škol dle přílohy č. 1 a 2 bodu A) důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora doc. PhDr. karla Konečného, CSc. podpisem Protokolů o schvalování 
účetních závěrek jednotlivých PO - škol dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, návrh finančního vypořádání roku 2020 PO - škol uvedených v 
příloze č. 4 dle bodu B) důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
použití finančních prostředků rezervních fondů k posílení zdrojů investic PO - škol uvedených 
v příloze č. 5 bodu C) důvodové zprávy 

 

6. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele/ředitelky příspěvkových organizací - škol 

T: 10. 5. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
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28 Vyhlášení konkurzních řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
vzdání se pracovního místa ředitelky Základní školy a Mateřské školy Olomouc-Nemilany, 
Raisova 1 dle důvodové zprávy 

 

3. bere na vědomí 
důvod vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy Olomouc, 

Rooseveltova 101 dle důvodové zprávy 

 

4. souhlasí 
s požadavky pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Základní školy a Mateřské školy Olomouc-Nemilany, Raisova 1 a pracovního místa 
ředitele/ředitelky Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101 dle přílohy důvodové zprávy 

 

5. jmenuje 
konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst 
ředitelů/ředitelek uvedených škol dle důvodové zprávy 

 

6. pověřuje 
vedoucí odboru školství funkcí tajemníka obou konkurzních komisí 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

29 Školské rady – jmenování zástupců zřizovatele 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
zástupce zřizovatele do školských rad dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
Informovat o přijatém usnesení jmenované zástupce a ředitele škol 

T: 10. 5. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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30 Zvýšení kapacity soukromé základní školy - stanovisko SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
souhlasné stanovisko k žádosti o zvýšení kapacity soukromé základní školy dle důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 

T: 10. 5. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

31 Karanténní centrum pro osoby bez přístřeší 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
způsob financování nákladů provozování karanténního centra dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy s Charitou Olomouc dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
ihned uzavřít za SMOl smlouvu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

T: 10. 5. 2021 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

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

 

32 Smlouvy s médii 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv  a dodatku dle příloh důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města Olomouce k podpisu smluv a dodatku dle 
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předložené důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 a 3 

 

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

 

33 Bytové záležitosti BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

34 Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
rezignaci pana Mgr. Jakuba Knápka na členství v KMČ č. 14 Nové Hodolany 

 

3. jmenuje 
členem KMČ č. 14 Nové Hodolany pana PhDr. Vítězslava Prchala, Ph.D. 

 

4. bere na vědomí 
rezignaci pana Tomáše Svobody na členství v KMČ č. 17 Olomouc - střed a na členství v 
komisi pro prevenci kriminality a bezpečnost 

 

5. jmenuje 
členem komise pro prevenci kriminality a bezpečnost pana Vlastimila Bednaříka 

 

6. bere na vědomí 
rezignaci paní Mgr. Renaty Pospiechové na funkci předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 

7. jmenuje 
členem a předsedou KMČ č. 10 Nemilany pana Radomíra Děreše 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
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35 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy 

 

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

 

36 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 15. zasedání 
ZMO konaného 8. 3. 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2021 - Změna č. II Územního plánu Olomouc - 
výběr varianty: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje pokračovat v pořizování změny č. II 
Územního plánu Olomouc dle schválené varianty (T: ihned) 
T: 26. 4. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

2. ukládá 
k bodu 12, část 3 usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2021 - Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín - 
Nová Ulice - pořízení změny č. I: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. I regulačního 
plánu RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice (T: ihned) 
T: 25. 1. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

3. ukládá 
k bodu 13, část 3 usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2021 - Regulační plán RP-23 Sídliště Norská - 
změna č. I - pořízení: 
- ZMO ukládá proces pořizování Změny č. I regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská zahájit 
až po uplynutí doby udržitelnosti projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, dle 
odůvodnění důvodové zprávy (T: červen 2025) 
T: červen 2025 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

4. ukládá 
k bodu 16, část 3 usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2021 - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace: 

- ZMO ukládá primátorovi města, Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, podepsat Dodatek č. 1 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 důvodové zprávy (T: 7. 6. 2021) 

T: 24. 5. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

5. ukládá 
k bodu 17, část 3 usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2021 - Program regenerace MPR Olomouc - 
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alokace dotace 2021: 

- ZMO ukládá odboru strategie a řízení a předkladateli požádat o poskytnutíá účelové dotace 
ministerstvo kultury v Programu regenerace na rok 2021 dle důvodové zprávy (T: červen 
2021) 

T: 24. 5. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

6. ukládá 
k bodu 18, část 3 usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2021 - Hřbitovy města Olomouce - změna 
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny: 

- ZMO ukládá odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) 
informovat o přijatém usnesení příspěvkovou organizaci Hřbitovy města Olomouce (T: 
březen 2021) 

T: 26. 4. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

7. ukládá 
k bodu 19, část 3 usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2021 - Zoologická zahrada Olomouc - změna 
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny: 

- ZMO ukládá odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada 
Olomouc (T: březen 2021) 

T: 26. 4. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

8. ukládá 
k bodu 21, část 3 usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2021 - Program prevence kriminality: 

- ZMO ukládá předložit na Ministeerstvo vnitra ČR příslušné usnesení Zastupitelstva města 
Olomouce ze dne 8. 3. 2021(T: březen 2021) 

T: 26. 4. 2021 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

9. ukládá 
k bodu 22, část 3 usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2021 - Dodatky zřizovacích listin 
příspěvkových organizací - škol: 

- ZMO ukládá informovat ředitele škol o přijatém usnesení (T: březen 2021) 

T: 26. 4. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

10. ukládá 
k bodu 27, část 3 usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2021 - Individuální dotace - fotbalový klub SKF 
Nedvězí: 

- ZMO ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace dle důvodové zprávy (T: ihned) 

T: 26. 4. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 33. 
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37 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru školství Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 

Bod programu: 34. 
 

 
 

38 Organizační záležitosti - testování zaměstnanců SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34.3. 
 

 
 

39 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - 
převody bytů ve spoluvlastnictví města a družstev 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně Společného stanoviska Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní 
rozvoj a Ministerstva financí k řešení problému při převodech vlastnického práva k bytům, 
jejichž vznik byl spolufinancován ze státního rozpočtu ze dne 1. 4. 2021 

 

2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 

 

3. bere na vědomí 
aktuální stav rozdělování předmětných domů na jednotky prohlášením vlastníka se 
souhlasem obou spoluvlastníků dle důvodové zprávy 

 

4. souhlasí 
s možností uzavírání podnájemních smluv dle důvodové zprávy 
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5. souhlasí 
s informováním zájemců o převod prostřednictvím dopisu 

 

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

Bod programu: 35. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

  

 


