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ZÁPIS 
 

ze 83. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 5. 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, Pelikán (přítomen do 11:30 hod.), Bačák, 

Konečný (přítomen do 18:20 hod.), Kolářová 
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Šnevajs, Feranec (přítomen od 9:30 hod.), 
Holpuch (přítomen od 10:15 hod), Tichý 
(nepřítomen 10:40 – 12:10 hod) 
Záleská 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá, Doleželová 
Sedláková, Vychodilová 

  

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

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
- 1. Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – záměr převodů  

bytů ve spoluvlastnictví města a družstev – aktuální informace (na stůl) - 
staženo 

1 2. Kontrola usnesení RMO a ZMO 
2 3. Majetkoprávní záležitosti 
3 4. Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. o provozování  
  vodovodů a kanalizací za rok 2020 
4 5. OLTERM & TD Olomouc, a. s. – monitorovací zpráva za rok 2020  
5 6. Bytové záležitosti 
6 7. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
7 8. Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
8 9. Veřejná zakázka č. 21062 – Tomkova – administrativní budova – geotechnický 
  průzkum – přímé zadání 
9 9.1. Veřejná zakázka – Realizace čtyř etap květinové výzdoby Horního náměstí, 
  Arionovy kašny a Hygie a interiéru sloupu Nejsvětějších trojice – přímé zadání 
10 9.2. Veřejná zakázka č. 21029 - ČOV - sušárna kalů - příkazní smlouva  
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11 10. Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. – delegování zástupce SMOl  
na valnou hromadu společnosti 

12 11. OLTERM & TD Olomouc, a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou  
  hromadu společnosti 
13 12. Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. – delegování zástupce  
  SMOl na valnou hromadu společnosti 
14 13.  Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl  
  jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská  
  zařízení) 
15 14. Reporting a informace o městských příspěvkových organizacích, kde je SMOl 
  zřizovatelem (mimo školská zařízení) 
16 15. Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových  
  Organizací (mimo školská zařízení) za rok 2020 
17 16. Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné  
  zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 2. Pololetí 
  roku 2020 
18 17. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je  
  statutární město Olomouc jediným akcionářem 
19 18. Transformace společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. s. na příspěvkovou 
  organizaci a rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 
20 19.  Informace o městských akciových společnostech, kde statutární město 
  Olomouc není jediným akcionářem 
21 20.  AQUAPARK OLOMOUC, a. s. – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
  působnosti valné hromady – změna v dozorčí radě 
22 21.  Moravské divadlo Olomouc – souhlas s přijetím darů 
23 22. Knihovna města Olomouce – souhlas s pořízením vozidla z investičního fondu 
24 23. Analýza provozování VHI města po roce 2030  
25 24.  Protipovodňová opatření IV. Etapa – informace o postupu 
26 25. Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu
  - aktualizace   
27 26. Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 2021 
28 27. Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy – příspěvek z rozpočtu  
  Statutárního města Olomouce 
29 28. Rozpočtové změny roku 2021 
30 28.1. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
31 29. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 14/2020, o místním poplatku z pobytu 
32 30. EIB – revize/konverze úrokové sazby 
33 31. MPO – Smlouva o předávání hotovosti v obalech 
34 32. Jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady – změna  
  v dozorčí radě Dopravního podniku města Olomouce, a. s. 
35 33. Předzahrádky 
36 34. Označení vlastníka – oprava ul. Hrnčířská 
37 35. Dražby odtažených vozidel 
38 36. Úprava regulačního plánu MPR Olomouc 
39 37. Veřejná zakázka 21068 – Olomouc, ulice Hněvotínská propojující chodník  
  - přímé zadání 
40 38. Harmonogram výzev ITI OA na rok 2021 
41 39. Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova 
  - Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 
42 40. Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. – Smlouva  
  O poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMOl 
43 41. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací – škol, změna osobních 
  příplatků 
44 42. Přidělení výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu PO – školy 
45 43. Smlouvy o poskytnutí dotace v programu na podporu JSDH 2021 
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46 44. Zábor náměstí Hrdinů 
47 45. Dotace v oblasti sportu – sportovní akce 
48 46. SK Chválkovice – individuální dotace 
49 47. Individuální dotace v oblasti kultury  
50 48. České dědictví UNESCO 
51 49. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu 
52 50. Audit investiční akce Zimní stadion – výměna osvětlení 
53 51. Audit poskytování dotací z rozpočtu SMOl 
54 52. Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI 
55 53. Individuální dotace v sociální oblasti 
56 54. Bytové záležitosti BPS 
57 55. Pojmenování ulic 
58 56. Změny v komisích 
59 57. Delegování zástupců SMOl na členské schůze bytových družstev 
60 58. Návrh kompenzace občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu  
  dlouhodobé investiční akce 
61 59. Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
62 60. Stanovení termínu a návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města  
  Olomouce 
63 61. AQUAPARK OLOMOUC, a. s. – navýšení základního kapitálu nepeněžitým  
  vkladem (na stůl) 
64 62. Organizační záležitosti – Dodatek č. 18 „Organizačního řádu Magistrátu města 
  Olomouce a Městské policie Olomouc“ 
65 62.1. Organizační záležitosti – „Vnitřní předpis o používání služebních mobilních  
  telefonů statutárního města Olomouce“ 
- 62.2. Organizační záležitosti 
66 63 Fond pomoci olomouckým dětem – darovací smlouva 
- 64 Různé – informace členů RMO 
 
 

o O o 
 
83. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 8 hlasů pro, 3 omluveni. Následovalo 
projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 

Bod programu: 1. 
Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – záměr převodů bytů ve 
spoluvlastnictví města a družstev – aktuální informace (na stůl) - staženo 
Pelikán přednesl aktuální informace ke kauze a konstatoval, že záležitost nebude možno 
z časových důvodů předložit na zasedání ZMO 7.6.2021. Navrhl svolat zasedání 
v mimořádném termínu na konci června. Bod byl stažen. 
 
 

Bod programu: 2. 
Kontrola usnesení RMO a ZMO 
Primátor provedl materiálem. Projednáno bez úprav, bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 24. 5. 2021 dle části A) důvodové 
zprávy 
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- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

 

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

 

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

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

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kličková, Kašpárková – majetkoprávní odbor 
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech. Diskuse proběhla k bodům: 
bod 1.1 a 1.2: Křížková upozornila, že dražby proběhnou těsně před zasedáním ZMO, 
výsledek bude předložen zastupitelům na stůl. 
bod 2.10: Kličková uvedla, že sazba bude doplněna po projednání sazeb v majetkoprávní 
komisi, nyní se jedná o zveřejnění záměru. 
bod 2.12: primátor upozornil na kritickou situaci s parkováním u nemocnice u Hradiska. 
V této souvislosti byl pověřen ODÚR úkolem, aby na parkovišti zajistil umístění cedule 
s upozorněním na možnost parkování na pozemku poblíž cvičné plochy, kterou mají 
v pronájmu autoškoly. Bod projednán bez úprav. 
bod 2.15: návrh usnesení byl upraven, záměr pronajmout prostory v budově na ul. Žilinská 
byl schválen konkrétně pro paní MDDr. Janu Spáčilovou. 
bod 3.1: Pelikán konstatoval, že jeho stanovisko je popsáno v důvodové zprávě. V diskusi 
členové rady navrhovali různé varianty řešení. Ekonomický náměstek poukázal na dopady 
pandemie v příjmech města, město si dle jeho vyjádření nemůže dovolit další výpadky 
v příjmové části rozpočtu. Konzultantka uvedla, že by se jednalo o 9 případů, kdy by bylo 
žádostem o prominutí vyhověno. 
Po ukončení diskuse proběhlo hlasování o návrhu prominout nájemné za jeden měsíc – 6 
hlasů pro. Dále rada souhlasila s prominutím částky 2x 20 tis. Kč nájemného za vývěsky kina 
Metropol. V této souvislosti byla upravena příloha 1a) a 1b) i návrh usnesení k bodu 3.1 
bod 3.2: důvodová zpráva byla doplněna o žádost spolku Zahrádky Hejčín, z. s. V rámci 
diskuse byl s ohledem na finanční možnosti města akceptován návrh majetkoprávní komise. 
Bez úprav. 
bod 3.3: na návrh předkladatele byl bod stažen, sejde se opětovně se zástupcem spolku. 
bod 3.27: náměstkyně Kolářová rozdala vyjádření vedoucího odboru sociálních věcí 
k žádosti Oblastní unie neslyšících. Projednáno bez úprav. 
bod 4.4: konzultantka okomentovala jednotlivá stanoviska, uvedla souvislost s výstavbou 
severního spoje, jedná se o standardní prodej za cenu dle znaleckého posudku. Bylo 
navrženo, aby na zasedání ZMO byl materiál doplněn o stanovisko hlavního architekta s tím, 
že bude navrženo pozemky odprodat. 
Další body důvodové zprávy byly projednány bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1. 
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2. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1127/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 938/54 a 939/56 v Olomouci 
dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

4. schvaluje 
předběžný záměr směnit pozemek parc. č. 180/14 orná půda o výměře 1 478 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. č. 
186/3 orná půda o výměře 1 434 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra části pozemku parc. č. 186/3 orná půda v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc bude upřesněna po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

5. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 625/2 ostatní plocha o výměře 238 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

6. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 2/18 orná půda a část pozemku parc. č. 2/95 
ostatní plocha o výměře 6 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra předmětné části 
pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

7. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 1005/1 orná půda (dle GP parc. č. 1005/22  orná půda) 
o výměře 1 390 m2, parc. č. 1005/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1005/2 ostatní plocha díl 
„d“) o výměře 1 663 m2 a parc. č. 1005/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1005/2 ostatní 
plocha díl „c“) o výměře 67 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, formou veřejné 
elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 6 100 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 2.4. 

 

8. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

9. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 136/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 136/93 ostatní 
plocha) o výměře 3 m2 a parc. č. 608/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 608/40 ostatní 
plocha) o výměře 4 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

10. schvaluje 
nájem částí pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha o celkové výměře 48 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc panu XXXXX a panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

11. schvaluje 
záměr vypůjčit části pozemků parc. č. 1291/2 o výměře 468 m2 a parc. č. 1296/1 o výměře 
94 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
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12. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 225 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Týneček, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

13. schvaluje 
záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 225 zahrada o výměře 615 m2 v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

14. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. MAJ-PR-J/5/2003/Ha ze dne 21. 7. 2003 ve znění 
dodatku č. 1 až č. 4 uzavřenou se spolkem 1. HFK Olomouc spolek, jejímž předmětem je 
výpůjčka pozemků parc. č. 885/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 614 m2, parc. č. 
885/8 ostatní plocha o výměře 4 309 m2, parc. č. 885/14 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 408 m2, parc. č. 885/15 ostatní plocha o výměře 1 450 m2, parc. č. 885/16 ostatní 
plocha o výměře 910 m2, parc. č. 885/17 ostatní plocha o výměře 10 375 m2, parc. č. 885/22 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, parc. č. 885/23 ostatní plocha o výměře 94 
m2, parc. č. 885/24 ostatní plocha o výměře 6 231 m2, parc. č. 885/26 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 558 m2 a parc. č. 885/27 ostatní plocha o výměře 513 m2 a části pozemku 
parc. č. 1945/1 ostatní plocha o výměře 584 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k prodloužení doby výpůjčky z 31. 12. 
2030 na 31. 12. 2035 dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

15. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 315/9 ostatní plocha o výměře 86 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

16. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 93/100 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

17. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o celkové výměře 77 m2 v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

18. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/000709/2016/Mlc ze dne 31. 3. 2016 ve 
znění dodatků č. 1 až č. 4, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 22/2 ostatní 
plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Změnou předmětné 
nájemní smlouvy by mělo dojít k přistoupení dalšího nájemce, a to Střední školy technické a 
obchodní, Olomouc, Kosinova 4 k této smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

19. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 116/17 ostatní plocha o výměře 105 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 116/17 ostatní plocha o výměře 29 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

21. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 5 m2 vyznačené pod číslem 16 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
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plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

 

22. schvaluje 
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o výměře 158,56 m2 ve 2. NP budovy č.p. 198 
(obč.vyb.), Žilinská č.o. 26a, která je součástí pozemku parc. č. st. 1017 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

23. souhlasí 
s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 21.3.2005, ve znění dodatků, 
uzavřené s XXXXXdle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

24. schvaluje 
prominutí nájemného nájemcům a úhrady bezdůvodného obohacení v rozsahu a se 
zdůvodněním dle upravené přílohy č. 1a důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

25. nevyhovuje 
žádostem o prominutí nájemného nájemcům v rozsahu dle upravené přílohy č. 1a důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 

 

26. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí nájemného nájemcům v rozsahu a se zdůvodněním dle upravené přílohy č. 1b 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

27. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádostem o prominutí nájemného nájemcům v rozsahu dle upravené přílohy č. 1b důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 

 

28. neschvaluje 
podání žádosti o koupi částí pozemků parc. č. 809/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 809/84 
ostatní plocha) o výměře 1 231 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc. č. 471/1 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 471/4 ostatní plocha o výměře 2 565 m2 a parc. č. 471/5 ostatní 
plocha o výměře 957 m2) o celkové výměře 3 522 m2, v k ú. Hejčín, obec Olomouc z 
vlastnictví ČR - Správa železnic, státní organizace do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem pozemku parc. č. 74/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v 
k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

30. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 139/33 ostatní plocha o výměře 52 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

31. nevyhovuje žádosti 
společnosti VPO Protivanov, a.s. o nájem části pozemku parc. č. 85/32 ostatní plocha o 
výměře 24 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

32. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 17/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
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33. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 787/1 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

34. uděluje 
souhlas společnosti Billa Reality spol. s r.o. se stavbou „Rekonstrukce prodejny Billa 716 
Olomouc Jeremiášova“ na pozemku parc. č. st. 903 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 
264 m2, a na částech pozemků parc. č. 415/2 ostatní plocha o výměře 1 095 m2 a parc. č. 
415/24 ostatní plocha o výměře 458 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

35. uděluje 
souhlas s bezúplatným přenecháním předmětu nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-
NS/3/2011/Vr ze dne 31. 1. 2011, ve znění dodatku č. 1, a smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-
NS/114/2013/Hr ze dne 17. 12. 2013, ve znění dodatku č. 1, uzavřených se společností 
Jezdecký areál Olomouc s.r.o., k užívání spolku Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska z.s. 
pro akci Moravský šampionát a výstava koní konanou ve dnech 7. – 8. 8. 2021, a spolku 
Amateur Jump Tour z. s. pro akci Finálové kolo parkurových závodů Amateur jump tour 
konanou ve dnech 3. – 5. 9. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

36. schvaluje 
výpůjčku pozemků 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, části pozemku parc. č. 119 
vodní plocha o výměře 850 m2 a pozemku parc. č. 344 vodní plocha, vše v k. ú. Svatý 
Kopeček, pozemku parc. č. 369/14 vodní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, částí 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, části pozemku parc. č. 249/1 vodní plocha o výměře 9000 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, pozemků 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, pozemků parc. č. 1752/3 
vodní plocha a parc. č. 1752/4 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, a pozemků 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. 3.11. 

 

37. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

38. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 18 m2 a parc. č. 265/6 zahrada 
o výměře 216 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 18 m2 a 
parc. č. 265/6 zahrada o výměře 216 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

40. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 a parc. č. 265/6 zahrada o 
výměře 378 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 3.12. 
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41. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 a 
parc. č. 265/6 zahrada o výměře 378 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

42. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 a parc. č. 265/6 zahrada o 
výměře 380 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

43. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti panu XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 a 
parc. č. 265/6 zahrada o výměře 380 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

44. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 332 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

45. schvaluje 
výpůjčku části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 48 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

46. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 380 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

47. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 173 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

48. schvaluje 
výpůjčku části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 134 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

49. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 307 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

50. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 271 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

51. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 380 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

52. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 380 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
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53. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 365 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

54. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 365 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

55. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 220 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

56. schvaluje 
výpůjčku části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

57. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 440 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

58. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 546 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

59. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 486 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

60. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 208 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

61. schvaluje 
výpůjčku části pozemku parc. č. 265/6 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

62. schvaluje 
změnu smlouvy 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, spočívající ve změně výměry předmětné části pozemku z 8 m2 
na 9 m2 dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

63. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 651/3 ostatní plocha o celkové výměře 32 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu Brněnská 489/58, 490/60, 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 

 

64. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 651/3 ostatní plocha o celkové výměře 29 m2 v k. ú. Nová 
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Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu Brněnská 491/62, 492/64, 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 

 

65. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 350/15 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc Společenství vlastníků Heleny Malířové 2, 4, 6, Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 3.15. 

 

66. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/17/2011/Hr ze dne 22. 6. 2011, ve znění dodatku č. 
1 a dodatku č. 2, uzavřené se společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s., jejímž předmětem 
je nájem pozemku parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 460m2 a nájem 
částí pozemků parc. č. 105/89 ostatní plocha o výměře 103m2, parc. č. 105/75 ostatní 
plocha o výměře 68m2, parc. č. 105/76 ostatní plocha o 3 473 m2 a parc. č. 264/8 ostatní 
plocha o výměře 483 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc statutárnímu městu 
Olomouc, spočívající v prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 
3.16. 

 

67. schvaluje 
nájem prostoru 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, společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.17. 

 

68. schvaluje 
uzavření smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro budovu 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 se společností OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 

 

69. schvaluje 
zřízení věcného břemene k budově č. p. 652, obč. vyb, která je součástí pozemku parc. č. st. 
1089 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (Rožňavská 
19), přičemž obsahem věcného břemene je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
objektovou předávací stanici, její přívody, rozvody a obslužná zařízení včetně koncových 
topných a regulačních zařízení zdroje a komunikační zařízení jako součásti soustavy 
zásobování tepelnou energií a rozvodného tepelného zařízení na budově č. o. 652, věcné 
břemeno zahrnuje též právo zřídit, mít a udržovat na budově č. p. 652 potřebné obslužné 
zařízení, jakož i právo provádět na objektové předávací stanici úpravy za účelem její obnovy, 
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění jakožto i právo 
odběru studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení 
budovy č. p. 652 ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.17. 

 

70. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 4. 4. 2007, uzavřené 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, spočívající ve 
změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
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71. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 30. 6. 2015, ve znění dodatku 
č. 1, uzavřené 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, spočívající ve změně doby nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 

 

72. uděluje 
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. 3.20. 

 

73. souhlasí 
s podnájmem části prostor sloužících podnikání o výměře 78,04 m2 v 1. NP budovy č.p. 1, 
byt. dům, Pavelčákova č.o. 21, která je součástí pozemku parc. č. st. 464, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, pro XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 
3.21. 

 

74. schvaluje 
nenavýšení nájemného o inflační koeficient za rok 2020 u prostor sloužících podnikání o 
výměrách 438,71 m2, 411,90 m2, 33,49 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č.p. 889, bytový dům, 
Masarykova třída č.o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zast. plocha a nádvoří, v 
k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc a části pozemku parc.č.st. 790 zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 262 m2, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za podmínky uhrazení 
dluhu na nájemném do 30. 6. 2021 a se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 

 

75. souhlasí 
s prodloužením bezplatného využití 20 parkovacích míst na části pozemku parc. č. 532/1, 
ostatní plocha, o výměře 3485 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, Základní školou a 
Mateřskou školou Olomouc, Dvorského 33, příspěvkovou organizací do 30.6.2021 za 
stávajících podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 

 

76. nevyhovuje žádosti 
o souhlas s celoročním bezplatným využitím max. 5 parkovacích míst na části pozemku 
parc. č. 532/1, ostatní plocha, o výměře 3485 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, 
Základní školou a Mateřskou školou Olomouc, Dvorského 33, příspěvkovou organizací dle 
důvodové zprávy bod č. 3.23. 

 

77. souhlasí 
s krátkodobým bezplatným využitím pozemku parc.č. 531/1, ostatní plocha, o výměře 8588 
m2, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc Základní školou a Mateřskou školou Olomouc, 
Dvorského 33, příspěvkovou organizací, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 

 

78. souhlasí 
s krátkodobým bezplatným využitím části pozemku parc.č. 532/1, ostatní plocha, o výměře 
3485 m2, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc za podmínek dle důvodové zprávy 3.24. 

 

79. souhlasí 
s krátkodobým bezplatným využitím části pozemku parc.č. 531/1, ostatní plocha, o výměře 
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2500 m2, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro pořádání akce „Letní kino“, za podmínek 
dle důvodové zprávy bod č. 3.25. 

 

80. souhlasí 
s krátkodobým bezplatným využitím pozemku parc.č. 531/1, ostatní plocha, o výměře 8588 
m2, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro pořádání akce „Svatokopecké hody 2021“, za 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.26. 

 

81. nevyhovuje žádosti 
Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., o změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze 
dne 26.9.2007, ve znění dodatků, uzavřenou s Oblastní unií neslyšících Olomouc z.s., jejímž 
předmětem jsou prostory o celkové výměře 784,15 m2 v 1. PP, 1. NP a 2. NP budovy č.p. 
972, víceúčelová stavba, ul. Jungmannova č.o. 25, která je součástí pozemku parc.č.st. 1116 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.27. 

 

82. souhlasí 
s modernizací telekomunikační sítě společností CETIN a.s., v budově č.p. 1017, bydlení, 
I.P.Pavlova č.o. 62, která je součástí pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 

 

83. souhlasí 
s modernizací telekomunikační sítě společností T-Mobile Czech Republic a.s., v budově č.p. 
1017, bydlení, I.P.Pavlova č.o. 62, která je součástí pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.29. 

 

84. souhlasí 
s modernizací telekomunikační sítě v budově č.p. 1161, obč. vyb., Mozartova č.o. 43, která 
je součástí pozemku parc. č. st. 1967 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 

 

85. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci o koupi pozemků parc. 
č. 1909/8 o výměře 105 m2, parc. č. 1909/25 o výměře 892 m2 a parc. č. 1909/26 o výměře 
1301 m2, vše vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

86. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
neuplatnění předkupního práva k budově bez čp/če, jiná st., ve vlastnictví pana XXXXX, 
stojící na pozemku parc. č. 787/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

87. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019, bod programu č. 3, bod č. 2.5. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 326/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
326/87 ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – 
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
4.3. 

 

88. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 326/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 326/87 
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ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva 
obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

89. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 128/6 ostatní plocha, částí 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, částí 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 společnosti Jezdecký areál 
Olomouc s.r.o. za kupní cenu ve výši 20 177 556,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

90. schvaluje 
zřízení služebností cesty na pozemcích parc. č. 21/26 ostatní plocha a parc. č. 21/24 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, stezky na pozemcích parc. č. 21/26 ostatní plocha, 
parc. č. 21/24 ostatní plocha a parc. č. 21/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 21/28 ostatní 
plocha), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a uložení a provozování vodovodu na pozemcích 
parc. č. 21/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 21/28 ostatní plocha) a parc. č. 21/24 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

91. schvaluje 
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 29. 5. 2013, uzavřené s Honebním 
společenstvem Haná spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 116/1 trvalý travní porost 
(dle GP parc. č. 116/1 trvalý travní porost) o výměře 14 725 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
z předmětu této dohody dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

92. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 781/1 ostatní plocha o výměře 612 m2 a 
pozemku parc. č. 656 zahrada, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

93. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ABA Projekt s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 781/1 ostatní plocha a parc. 
č. 656 zahrada, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 4.5. 

 

94. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 282/1 ostatní plocha o výměře 1 800 m2 v k. 
ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

95. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 269 ostatní plocha o výměře 3 750 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

96. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 246/1 ostatní plocha o výměře 1 147 m2 v k. 
ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

97. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 219/3 zahrada a parc. č. 2238 ostatní 
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plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 

 

98. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 136/38 orná půda v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 

 

99. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu náležitostí smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 914 trvalý 
travní porost o výměře 31 m2, parc. č. 930/8 orná půda o výměře 582 m2 a parc. č. 930/16 
orná půda o výměře 28 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným, 
spočívající v prodloužení termínu pro uzavření řádné darovací smlouvy z 31. 12. 2025 na 31. 
12. 2030 dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 

 

100. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu náležitostí smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 394/1 orná 
půda o výměře 2 435 m2, parc. č. 475/22 orná půda o výměře 231 m2, parc. č. 475/24 orná 
půda o výměře 389 m2, parc. č. 475/70 orná půda o výměře 203 m2, parc. č. 475/98 orná 
půda o výměře 19 m2, parc. č. 930/16 orná půda o výměře 1 949 m2, parc. č. 1002/9 ostatní 
plocha o výměře 70 m2 a parc. č. 1004 ostatní plocha o výměře 149 m2, vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým 
krajem jako budoucím obdarovaným, spočívající v prodloužení termínu pro uzavření řádné 
darovací smlouvy z 31. 12. 2025 na 31. 12. 2030 dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 

 

101. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 539/51 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu XXXXX za 
kupní cenu ve výši 286.900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 

 

102. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části 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 manželům XXXXX do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 12 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 

 

103. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části 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 panu XXXXX za kupní cenu ve výši 24 200,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 

 

104. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 326/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 326/88 ostatní plocha) o 
výměře 39 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na kterém se nachází dlážděná plocha 
ohrazená ze tří stran oplocením, která není ve vlastnictví prodávajícího, za kupní cenu 
celkem ve výši 63 900,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 

-  podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 383 ulice Nová 
hejčínská 1 v Olomouci za kupní cenu ve výši 15 975,- Kč, 

-  podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 386 ulice Nová 
hejčínská 2, 4 v Olomouci za kupní cenu ve výši 15 975,- Kč, 

-  podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 384 ulice Nová 
hejčínská 3 v Olomouci  za kupní cenu ve výši 15 975,- Kč, 

 podíl o velikosti 1/4 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 385 ulice Nová hejčínská 5 v 
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Olomouci za kupní cenu ve výši 15 975,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 

 

105. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi části pozemku parc. č. st. 938 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 592 ostatní 
plocha) o výměře 14 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
5.1. 

 

106. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavby 8 parkovacích stání na pozemku parc. č. 536/1 ostatní 
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc a přístupového chodníku na pozemcích parc. č. 536/1 
ostatní plocha a parc. č. st. 938 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

107. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti REZIDENCE U PARKU s.r.o. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/001663/2015/Hrb dle důvodové zprávy bod č. 
5.3. 

 

108. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti REZIDENCE U PARKU s.r.o. o prominutí smluvní pokuty ve výši 
50.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

109. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prominutí smluvní pokuty ve výši 88.000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.4. 

 

110. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
EM/BKS/001315/2019/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností Simplon Invest 
beta s.r.o. dle důvodové zprávy bod č 5.5. 

 

111. souhlasí 
s tím, že nebude vymáháno plnění ze smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/8/2009/Hoa ve znění dodatků č. 1 až č. 5 uzavřené s panem XXXXX, na základě které 
mělo statutární město Olomouc nabýt do svého vlastnictví stavby vodovodu, kanalizace, 
veřejného osvětlení, komunikace včetně odvodnění a 5 parkovacích stání budované v rámci 
stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 9 novostaveb RD – Olomouc – Přichystalova ulice“ 
na pozemcích v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a postupovat v souladu s důvodovou zprávou 
bod č. 5.6. 

 

112. schvaluje 
odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/8/2009/Hoa ve 
znění dodatků č. 1 až č. 5 uzavřené s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

113. schvaluje 
změnu náležitostí dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-IM-
BKS/000952/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností eg projekt HORNÍ 
LÁN s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
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114. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně odvodnění, 
vodovodu DN 80 a kanalizace DN 250 na pozemcích parc. č. 1167 a parc. č. 1165/1, vše 
ostatní plocha, parc. č. 790 a parc. č. 791, vše zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
s manžely XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

115. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 80 a kanalizace DN 250 s manžely XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

116. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou chodníků na pozemcích parc. č. 632/3 
ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a parc. č. 249/2 ostatní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, se Správou železnic, státní organizace, dle důvodové 
zprávy bod č. 5.10. 

 

117. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou chodníků na pozemku parc. č. 1036/1 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností Zahrady Balcárkova s.r.o., 
dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 

 

118. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s rekonstrukcí vodovodu DN 200 na pozemcích parc. 
č. 195/2 a parc. č. 195/21, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se 
společností Office Park Šantovka s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

119. schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci investic a předání realizovaných objektů v rámci výstavby 
protipovodňových opatření s Povodím Moravy, s.p., dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 

 

120. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. st. 
577 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p.314, rod. dům, a parc. č. 
762/60 orná půda, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

121. revokuje 
usnesení RMO ze dne 30. 5. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6.11.důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 813/3 ostatní plocha a parc. č. 185/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 2381/1 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p. 1276, adminis, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

122. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 185/1 
trvalý travní porost a parc. č. 813/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch pozemku parc. č. st. 2381/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s 
č.p. 1276, adminis, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

123. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního uložení uzemnění hromosvodu na 
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pozemcích parc. č. 938/46 a parc. č. 938/47, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch státní organizace Správa železnic, státní organizace dle důvodové 
zprávy bod č. 6.3. 

 

124. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/003007/2016/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 27. 5. 2021 na 27. 5. 2026 a v 
prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z 27. 9. 2021 na 27. 
9. 2026 a v upřesnění dotčení pozemků, a to věcným břemenem uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 72/5, parc. č. 72/8, parc. č. 72/4, 
vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 959/21, parc. č. 959/51, parc. č. 
959/53, parc. č. 1110/2, parc. č. 1110/6 a parc. č. 962/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
parc. č. 90/45, parc. č. 90/34, parc. č. 90/38, parc. č. 90/55, parc. č. 94/5, parc. č. 145/1, 
parc. č. 94/12, parc. č. 93/22, parc. č. 94/33, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, vše 
obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 145/1, parc. č. 146/1, parc. č. 94/12, parc. č. 93/22, vše ostatní plocha a na mostu na 
ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

125. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 208/21 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

126. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN, 
podzemního kabelového vedení VN a optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 
485/5 ostatní plocha a parc. č. 94 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

127. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN, podzemního kabelového vedení VN a optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 485/5 ostatní plocha a parc. č. 94 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 

 

128. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 95/3 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

129. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 95/3 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.7. 

 

130. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
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pozemku parc. č. 1140 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

131. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1140 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.8. 

 

132. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 278/5, parc. č. 278/64, parc. č. 824/2, parc. č. 824/57, parc. č. 824/61 a 
parc. č. 1023, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

133. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 278/5, parc. č. 278/64, parc. č. 
824/2, parc. č. 824/57, parc. č. 824/61 a parc. č. 1023, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.9. 

 

134. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 79/1, parc. č. 79/5, parc. č. 79/29,vše ostatní plocha a parc. č. 1914 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

135. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 79/1, parc. č. 79/5, parc. č. 
79/29,vše ostatní plocha a parc. č. 1914 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.10. 

 

136. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 447/26 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

137. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 447/26 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.11. 

 

138. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 11. 2019, bod programu č. 3., bod č. 6.8.důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 121/2 a parc. č. 144/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. dle důvodové 
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zprávy bod č. 6.12. 

 

139. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 121/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

140. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019, bod programu č. 3., bod č. 6.26. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 575/4, parc. č. 575/5 a parc. č. 575/7, vše ostatní plocha v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

141. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 575/4 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

142. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 5. 2020, bod programu č. 4., bod č. 6.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 5/18, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.14. 

 

143. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 5/18, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

144. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 445/1 a parc. č. 445/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

145. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního  komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 445/1 a parc. č. 445/2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

146. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 10. 2019, bod programu č. 2., bod č. 5.15. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 559/3, parc. č. 559/4, parc. č. 561/6, parc. č. 580/1 a parc. č. 1062/2, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. 121/2, parc. č. 121/3, parc. č. 
121/5, parc. č. 121/6, parc. č. 121/7, parc. č. 144/2, parc. č. 144/3, parc. č. 150/3, parc. č. 
150/5, parc. č. 603 a parc. č. 604/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
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147. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 559/3, parc. č. 559/4, parc. č. 561/6, parc. č. 580/1, parc. č.  1061/1 a parc. č. 
1062/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. 121/2, parc. č. 121/3, 
parc. č. 121/5, parc. č. 121/6, parc. č. 121/7, parc. č. 144/2 a parc. č. 144/3, vše ostatní 
plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

148. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 12. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.13. důvodové zprávy ve věci  
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 1062/44, parc. č. 1062/8, parc. č. 560/4, parc. č. 560/2, parc. č. 840/1, 
parc. č. 840/4, parc. č. 565/4, parc. č. 603/9 a parc. č. 560/3, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.17. 

 

149. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 1062/44, parc. č. 1062/8, parc. č. 560/4, parc. č. 560/2, parc. č. 840/1, parc. č. 840/4, 
parc. č. 565/4, parc. č. 603/9 a parc. č. 560/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.17. 

 

150. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 116/57 a parc. č. 116/109, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 

 

151. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 116/57 a parc. č. 116/109, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 

 

152. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 419/3, parc. č. 419/12, parc. č. 432/12, parc. č. 441/1 a parc. č. 441/3, vše ostatní plocha v 
k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.19. 

 

153. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 419/3, parc. č. 419/12, parc. č. 432/12, parc. 
č. 441/1 a parc. č. 441/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 

 

154. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 7. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.23. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/11, parc. č. 5/23, parc. č. 132/7, parc. č. 132/8, parc. č. 
132/23, parc. č. 590/1, parc. č. 590/2 a parc. č. 732, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové 
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zprávy bod č. 6.20. 

 

155. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
5/8, parc. č. 5/11, parc. č. 5/23, parc. č. 132/7, parc. č. 132/8, parc. č. 132/23, parc. č. 590/1, 
parc. č. 590/2, parc. č. 601/33 a parc. č. 732, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.20. 

 

156. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 6. 2018, bod programu č. 2, bod 6. 11. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 9/2 zahrada, parc. č. 2/3 ostatní plocha, parc. č. 603 ostatní plocha, parc. 
č. 6/3 ostatní plocha, parc. č. 793/1 ostatní plocha a parc. č.793/3 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.21. 

 

157. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
2/3 ostatní plocha, parc. č. 603 ostatní plocha, parc. č. 6/3 ostatní plocha, parc. č. 793/1 
ostatní plocha a parc. č.793/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 

 

158. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 6. 2018, bod programu 2, bod č. 6. 10. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 1079, parc. č. 604/2, parc. č. 1078, parc. č. 1077, parc. č. 6/3, parc. č. 
28/1, parc. č. 637/4, parc. č. 647/3 a parc. č. 651/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.22. 

 

159. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
1079, parc. č. 604/2, parc. č. 1078, parc. č. 1077, parc. č. 6/3, parc. č. 637/4, parc. č. 647/3 a 
parc. č. 651/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.22. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 zdržel se, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 4. 
Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. o provozování vodovodů a 
kanalizací za rok 2020 
Konzultanti: Křížková, Hrbáčková – OMP; Schinneck – MOVO 
Žbánek okomentoval materiál. V rámci diskuse bylo upozorněno na nesrovnalost v důvodové 
zprávě na str. 5., která byla zástupcem společnosti vysvětlena a DZ byla upravena.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
výtah základních informací ze zprávy společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,                            
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o provozování vodovodů a kanalizací za rok 2020 dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 

 

Bod programu: 5. 
OLTERM & TD Olomouc, a. s. – monitorovací zpráva za rok 2020 
Konzultanti: Křížková, Konečná - OMP 
Konzultantky reagovaly na dotazy členů rady. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a současně bere na vědomí monitorovací zprávu společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. za rok 2020. 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 

 

Bod programu: 6. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Trávníčková – SNO, a.s. 
Konzultantka reagovala na dotazy nejprve k bytovým záležitostem, poté byla projednána 
Pravidla hospodaření s finančními prostředky rezervy k rozvoji bytového fondu SMOl. Po 
diskusi byl materiál schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

a) U letiště 6, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Synkova 4, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 

d) Holická 51, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1d) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Na Trati 80, Olomouc 
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XXXXX Na Trati 80, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Ostružnická 9, Olomouc 

XXXXX, Ostružnická 9, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Sokolská 25, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 7, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, 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, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 
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XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Sokolská 48, Olomouc 

XXXXX, Žižkovo náměstí 3, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc – byt pro seniory 

  

d) do 30.11.2021, 31.1.2022, 14.2.2022, 18.6.2022 s nájemci: 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 30.11.2021 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 30.11.2021 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Jiráskova 10c, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022 

  

e) na půl roku, 5 měsíců, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 
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XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – do 31.10.2021 na žádost nájemkyně 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Polská 57, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – na 3 měsíce 

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

  

3. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 4) 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 6) 

  

4. výpověď z nájmu bytu: 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc – BPS 

dle důvodové zprávy bod 5) 

  

5. rozšíření nájemní smlouvy o XXXXX, byt č. 22, Synkova 8, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 7) 

  

6. Pravidla hospodaření s finančními prostředky rezervy k rozvoji bytového fondu 
statutárního města Olomouce s účinností od 1. 6. 2021 



27 

 

dle důvodové zprávy bod 8) 

 

3. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy s XXXXX, Na Hrázi 4, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+kk 

dle důvodové zprávy bod 2) 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 

 

Bod programu: 7. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Major uvedl bod. Projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit vzájemný bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 294/4 ostatní plocha o výměře 
1,02 m2 (dle GP části označené „d“ a „f“), částí pozemku parc. č. 293/1 ostatní plocha                       
o výměře 16 m2 (dle GP části označené „j“ a „l“), část pozemku parc. č. 336/4 ostatní plocha 
o výměře 2 m2 (dle GP část označená „e“) a pozemek parc. č. 336/5 ostatní plocha                         
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého 
kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce a část pozemku parc. č. 293/5/25 ostatní 
plocha o výměře 23 m2 (dle GP část označená „h“), část pozemku parc. č. 298/1 ostatní 
plocha o výměře 53 m2 (dle GP část označená „g“), část pozemku parc. č. 294/6 ostatní 
plocha o výměře 33 m2 (dle GP část označená „a“) a část pozemku parc. č. 297/1 ostatní 
plocha o výměře 51 m2 (dle GP část označená „b“) vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, 

 

3. revokuje 
revokuje usnesení č. 5 ze dne 9. 12. 2019 ve věci zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, 
provozování, údržbě, opravách a úpravách podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce (jako obtížený) parc. č. 278/5,  
ostatní plocha,  parc. č. 278/64, ostatní plocha, parc. č. 278/97, orná půda a parc. č. 1121, 
ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc v rozsahu dle situace za jednorázovou 
úplatu 100,- Kč + DPH na dobu neurčitou ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (jako oprávněný), 

 

4. schvaluje 
zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích parc. č. 278/5,  ostatní plocha,  parc. č. 
278/64, ostatní plocha, parc. č. 278/97, orná půda, parc. č. 1120, ostatní plocha a parc. č. 
1121, ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce (jako obtížený), spočívající ve zřízení, provozování, údržbě, opravách a úpravách 
podzemního komunikačního vedení v rozsahu dle GP a dále v oprávnění vstupu a vjezdu na 
pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním 
podzemního komunikačního vedení, za jednorázovou úplatu 100,- Kč + DPH na dobu 
neurčitou ve prospěch společnosti CETIN a.s. (jako oprávněný). 
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Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 

 

Bod programu: 8. 
Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
Konzultant: Drešr – odbor investic 
Major uvedl bod. Projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-6 dle části C důvodové zprávy 

T: 14. 6. 2021 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

3. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-6 dle části C důvodové zprávy 

T: 14. 6. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

4. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 7 dle části C důvodové zprávy 

T: 14. 6. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 7-9 dle části C důvodové zprávy 

T: 14. 6. 2021 
O: vedoucí odboru investic 
 

6. ukládá 
zrušit zvláštní účty č. 7125682/0800 a č. 8555327812/0800 

T: 14. 6. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

7. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-6 dle části D důvodové zprávy 

T: 14. 6. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

8. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 7 dle části D důvodové zprávy 

T: 14. 6. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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9. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 7-9 dle části D důvodové zprávy 

T: 14. 6. 2021 
O: vedoucí odboru investic 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 9. 
Veřejná zakázka č. 21062 – Tomkova – administrativní budova – geotechnický 
průzkum – přímé zadání 
Konzultant: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Drešr okomentoval materiál, vysvětlil důvody schválení návrhu na uzavření smlouvy 
s dodavatelem, který předložil druhou nejnižší nabídku, např. zmínil výhodu znalosti místních 
geologických poměrů. Konzultanti reagovali na dotazy. Tajemník upozornil, že na ul. Horní 
hejčínská z důvodu opravy kanalizace se již dříve objevily problémy se statikou domů, 
podpořil nutnost geotechnického průzkumu, případně by se výsledek průzkumu měl projevit 
v rámci územního plánu. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 9.1. 
Veřejná zakázka – Realizace čtyř etap květinové výzdoby Horního náměstí, Arionovy 
kašny a Hygie a interiéru sloupu Nejsvětější trojice – přímé zadání 
Primátor uvedl bod, za omluvenou náměstkyni Záleskou.  
Dodatečně byl jako konzultant přizván Ing. Svozil, který vysvětlil důvody zadání zakázky 
formou přímého zadání firmě v rámci městského holdingu. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 č. 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli                      
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a uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
Mgr. Markétu Záleskou k podpisu smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, případně 
dodatků ke smlouvě, s vybraným dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 

 

Bod programu: 9.2. 
Veřejná zakázka č. 21029 - ČOV - sušárna kalů - příkazní smlouva 
Konzultant: Drešr, Válková – odbor investic 
Major uvedl bod. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na administraci VZ 21029 „ČOV – sušárna kalů“ mezi statutárním 
městem Olomouc jako příkazcem a společností Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář 
(IČ: 25628470) jako příkazníkem. 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 

 

Bod programu: 10. 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou 
hromadu společnosti 
Konzultant: Bogoč, Svozil – OSTR; Staniczková – právní odbor 
Primátor uvedl bod. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit návrh na delegování zástupců 
SMOl na nejbližší zasedání zastupitelstva 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
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Bod programu: 11. 
OLTERM & TD Olomouc, a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou hromadu 
společnosti 
Konzultant: Bogoč, Svozil – OSTR; Staniczková – právní odbor 
Primátor uvedl bod. V rámci rozpravy bylo uloženo zpracovateli, aby materiál předkládaný do 
zastupitelstva obsahoval navíc také rozvahu a výsledovku společnosti. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit se změnou stanov akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit návrh na delegování zástupců 
SMOl na nejbližší zasedání zastupitelstva 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1, nepřítomen hlasování, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 

 

Bod programu: 12. 
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. – delegování zástupce SMOl na 
valnou hromadu společnosti 
Konzultant: Bogoč, Svozil – OSTR; Staniczková – právní odbor 
Primátor uvedl bod. Radní diskutovali o fungování společnosti do budoucna. Konzultanti 
reagovali na dotazy. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit se změnou stanov Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s. dle 
důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu Servisní společnosti 
odpady Olomouckého kraje, a. s. dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit návrh na delegování zástupců 
SMOl na nejbližší jednání zastupitelstva 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
 
Bod programu: 13. 
Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným 
zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení) 
Konzultant: Bogoč, Svozil – OSTR 
Primátor okomentoval materiál, který byl radními označen jako precizně zpracovaný. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit informaci o dopadech COVID-19 
na městské společnosti a organizace dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce 
dne 7. 6. 2021 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu: 14. 
Reporting a informace o městských příspěvkových organizacích, kde je SMOl 
zřizovatelem (mimo školská zařízení) 
Konzultant: Bogoč, Svozil – OSTR 
Primátor uvedl bod. Materiál byl projednán bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi MPA, primátorovi města Olomouce, předložit informaci                            
o příspěvkových organizacích dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce 
konanému dne  7. 6. 2021 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
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Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 

 

Bod programu: 15. 
Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací 
(mimo školská zařízení) za rok 2020 
Konzultant: Bogoč, Svozil – OSTR 
Primátor uvedl bod. Materiál byl projednán bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
a) účetní závěrky příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc, Moravská 
filharmonie Olomouc, Knihovna města Olomouce, Zoologická zahrada Olomouc a Hřbitovy 
města Olomouce sestavené k 31. 12. 2020 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,                            
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

b) finanční vypořádání příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) za rok 2020 dle 
přílohy důvodové zprávy. 

 

3. pověřuje 
- náměstkyni primátora Mgr. Markétu Záleskou podpisem Protokolu o schválení účetní 
závěrky příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc, Moravské divadlo Olomouc a 
Moravská filharmonie Olomouc, 

- náměstka primátora doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. podpisem Protokolu o schvalování 
účetní závěrky příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce, 

- náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána podpisem Protokolu o schvalování účetní 
závěrky příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce. 

 

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

T: 14. 6. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 

 

Bod programu: 16. 
Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné zainteresovanosti 
ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 2. pololetí roku 2020 
Konzultant: Bogoč, Svozil – OSTR 
Primátor uvedl bod. 
Svozil okomentoval návrh na schválení výše odměn (část B). Radní upozornili na chybějící 
výsledky kontrol a auditů. Po rozpravě byla tato část materiálu stažena s tím, že je nutné 
dopracovat zdůvodnění navrhovaných částek, jak byla splněna jednotlivá kritéria. Odměny 
s požadovaným doplněním budou předloženy na příští schůzi RMO. Návrh usnesení byl 
v této souvislosti upraven vyškrtnutí části B/ bodu 2 usnesení. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výroční zprávy příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) za rok 2020 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) uvědomit jednotlivé 
PO o realizaci příslušného usnesení 

T: 14. 6. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 

 

Bod programu: 17. 
Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město 
Olomouc jediným akcionářem 
Konzultant: Bogoč, Svozil – OSTR; Přikryl – AQP, Fuglíčková – VFO 
Primátor uvedl bod a předal slovo nejprve řediteli společnosti Aquapark Olomouc, který 
zhodnotil fungování společnosti Aquapark, v rámci které je od loňského roku zajišťován také 
provoz Plaveckého stadionu. Okomentoval některé ekonomické ukazatele a reagoval na 
dotazy členů rady. 
Ing. Fuglíčková informovala o činnosti společnosti VFO v loňském roce a zmínila, jaké akce 
se připravují v letošním roce. V rámci diskuse reagovala na dotazy členů rady, kteří požádali, 
aby materiál pro ZMO byl doplněn o financování za roky 2020 a 2021. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit informaci o městských 
společnostech dle důvodové zprávy a přílohy Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 
7. 6. 2021 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
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Bod programu: 18. 
Transformace společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. s. na příspěvkovou organizaci 
a rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 
Konzultant: Bogoč, Svozil – OSTR; Fuglíčková – VFO, a.s. 
Feranec uvedl bod. Konstatoval, že předložený návrh je nutno brát jako impuls akcionáře pro 
vedení společnosti, že může zahájit úkony a zpracovat podklady k zajištění budoucího 
fungování. Modifikace společnosti neznamená její likvidaci, ale převzetí jmění.  
Fuglíčková se vyjádřila k záměru transformace, reagovala na dotazy členů rady. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se záměrem transformace společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. na příspěvkovou 
organizaci dle důvodové zprávy 

 

3. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Výstaviště Flora 
Olomouc, a.s., že ukládá společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. ihned zahájit příslušné 
práce a úkony směřující k její budoucí právní formě příspěvkové organizace od 1. 1. 2022, 
aniž by prozatím společnost činila zásadní právní jednání směřující k transformaci. 

 

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

T: 14. 6. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 

 

 

Bod programu: 19. 
Informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není 
jediným akcionářem 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
Feranec okomentoval materiál s tím, že bude předložen na jednání ZMO 7. 6. 2021. 
Schváleno bez úprav v přeloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
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2. ukládá 

Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit informaci o městských 

společnostech dle důvodové zprávy a přílohy Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 

7. 6. 2021 

T: zasedání ZMO 

O: vedoucí odboru strategie a řízení 

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

 

 

Bod programu: 20. 
AQUAPARK OLOMOUC, a. s. – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti 
valné hromady – změna v dozorčí radě 
Konzultant: Bogoč, Svozil – OSTR; Přikryl - AQP 
Feranec okomentoval materiál. 
Svozil reagoval na dotazy. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
ke dni 31. 5. 2021 člena dozorčí rady pana MgA. Vojtěcha Pospíšila, DiS., nar. 3. 5. 1984 

 

3. volí 
ke dni 1. 6. 2021 člena dozorčí rady pana Mgr. Tomáše Dohnala, nar. 9. 7. 1964 

 

4. ukládá 
vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o odvolání a 
volbě člena dozorčí rady společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 

T: 14. 6. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 

 

 

Bod programu: 21. 
Moravské divadlo Olomouc – souhlas s přijetím darů 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
Primátor uvedl bod za nepřítomnou náměstkyni Záleskou. Předložený materiál včetně 
návrhu usnesení byl schválen bez rozpravy a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 

s přijetím darů dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 

informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

T: 14. 6. 2021 

O: vedoucí odboru strategie a řízení 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 22. 
Knihovna města Olomouce – souhlas s pořízením vozidla z investičního fondu 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení, Prucková – ředitelka Knihovny města 
Olomouce 
Konečný uvedl bod. Prucková v rozpravě reagovala na dotazy členů rady a uvedla, že ze 
strany příspěvkové organizace byli osloveni ještě dva prodejci s tím, že nabídkové ceny byly 
vyšší. Z uvedených důvodů doporučuje Prucková koupi vozidla Citroën Berlingo XL LIVE 
PACK 1.2. Radou akceptováno bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 

s pořízením nového vozidla Citroën Berlingo XL LIVE PACK 1.2 z investičního fondu dle 

důvodové zprávy a se změnou v odpisovém plánu organizace Knihovna města Olomouce 

 

3. ukládá 

odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat                          

o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace 

T: 14. 6. 2021 

O: vedoucí odboru strategie a řízení 

 

4. pověřuje 

ředitelku příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce k nákupu vozidla dle důvodové 

zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 23. 
Analýza provozování VHI města po roce 2030 
Konzultanti: Bogoč, Svozil, Pauch, Luňáček – odbor strategie a řízení; Kožušníček – VHS, 
a.s. 
Primátor uvedl bod. Bogoč materiál blíže okomentoval a v rozpravě reagoval na dotazy členů 
rady. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 

Analýzu provozování vodohospodářské infrastruktury města po roce 2030 dle přílohy č. 2 

důvodové zprávy 

 

3. ukládá 

vedoucímu odboru strategie a řízení předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení 

Analýzu provozování vodohospodářské infrastruktury města po roce 2030 dle důvodové 

zprávy 

T: 14. 6. 2021 

O: vedoucí odboru strategie a řízení 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 

Bod programu: 24. 
Protipovodňová opatření IV. Etapa – informace o postupu 
Konzultanti: Bogoč, Svozil, Žaláková – odbor strategie a řízení; Křížková – odbor 
majetkoprávní; Drešr – odbor investic; Krejčí – poradce pro majetkovou přípravu městských 
pozemků 
Primátor okomentoval materiál s tím, že informoval o stavu přípravy IV. etapy PPO, která 
byla z důvodu rozdílné projednatelnosti stavebních objektu rozdělena na 2 části – IV.A etapa 
a IV.B etapa. Konzultanti doplnili, že na konci roku 2020 do přípravy IV. A etapy PPO 
zasáhla otázka nedořešeného vlastnictví dešťové kanalizace v ulici Dolní Novosadská, která 
je pro tuto etapu podmiňující. Konzultanti dále okomentovali přípravu nové zahrádkářské 
osady Andělská a podrobně informovali o plnění plánu postupu města. Při diskusi ohledně 
citované zahrádkářské osady informoval náměstek Major o schůzce s majitelem Kaprodromu 
a nabídce, kterou učinil vůči městu. 
Drešr upozornil, že budování studní na jednotlivých zahrádkách může představovat riziko pro 
rybníky v blízkém areálu Kaprodromu. Doporučil nerealizovat studnu na každé ze zahrad 
v rámci výstavby zahrádkářské kolonie, ale výstavbu studen nechat na zvážení budoucím 
nájemcům. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 

s užíváním opuštěných zahrádek v kolonii Morava dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 

s aktualizací zájemců o zahradu v kolonii Andělská dle přílohy č.2 
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4. ukládá 

vedoucímu odboru strategie a řízení  předložit zprávu na jednání ZMO dne 7.6.2021 

T: 14. 6. 2021 

O: vedoucí odboru strategie a řízení 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 25. 
Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu - 
aktualizace 
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení; Vykydalová, Hala – odbor cestovního 
ruchu, kultury a sportu 
Primátor uvedl bod. Struna 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 

Zadání pro aktualizaci Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a 

pohybu na období 2022-2026 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 26. 
Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 2021 
Konzultanti: Bogoč – odbor strategie a řízení; Kašpar – ředitel OHK Olomouc 
Před projednáváním bodu upozornil radní Feranec na možný střet zájmu z důvodu členství 
v představenstvu Okresní hospodářské komory. 
Primátor uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 

poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce ve výši 300 000 Kč 

a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro 

Okresní hospodářskou komoru na rok 2021 

 

3. ukládá 

Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit k projednání a schválení 

Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 7. 6. 2021 návrh Veřejnoprávní smlouvy o 
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poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní hospodářskou 

komoru na rok 2021 

T: zasedání ZMO 

O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
 
Bod programu: 27. 
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy – příspěvek z rozpočtu statutárního 
města Olomouce 
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení 
Primátor uvedl bod. Bogoč v rozpravě reagoval na dotazy členů rady ohledně výše příspěvku 
a návrhu přístupu statutárního města Olomouc k Regionální agentuře pro rozvoj střední 
Moravy. Po rozpravě bylo hlasováno o předloženém materiálu (příspěvku ve výši 280.000 
Kč) 5 hlasů pro, 2 hlasy proti, 1 se zdržel, 2 omluveni – návrh nebyl přijat.  
Náměstek Konečný předložil protinávrh – příspěvek snížit na částku 150.000 Kč. O tomto 
protinávrhu bylo hlasováno – 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni – návrh byl 
přijat. Uvedená úprava byla promítnuta do návrhu usnesení i důvodové zprávy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

poskytnutí příspěvku Regionální agentuře pro rozvoj střední Moravy z rozpočtu statutárního 

města Olomouc pro rok 2021 ve výši 150.000 Kč dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 

vedoucímu odboru strategie a řízení v součinnosti s ekonomickým odborem zařadit částku 

ve výši 150.000 Kč do soupisu nekrytých požadavků a ihned vykrýt z rezervy k dispozici 

RMO/ZMO 

T: 14. 6. 2021 

O: vedoucí odboru strategie a řízení 

 

4. ukládá 

vedoucímu odboru strategie a řízení ve spolupráci s ředitelem Regionální agentury 

pro rozvoj střední Moravy předložit do konce roku 2021 návrh přístupu statutárního města 

Olomouce k Regionální agentuře pro rozvoj střední Moravy 

T: 20. 12. 2021 

O: vedoucí odboru strategie a řízení 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
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Bod programu: 28. 
Rozpočtové změny roku 2021 
Konzultantky: Hélová, Dokoupilová – odbor ekonomický 
Bačák okomentoval materiál. Ze soupisu nekrytých požadavků byly vykryty položky dle 
doporučení předkladatele. Radou akceptováno bez výhrad. Následně byl materiál schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 - část A a B 

 

2. schvaluje 

rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy - část A 

 

3. ukládá 

a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 

2021 dle důvodové zprávy - část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2021 dle 

důvodové zprávy - část B 

T: nejbližší zasedání ZMO 

O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
 
Bod programu: 28.1. 
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Konzultantky: Dokoupilová, Müllerová – odbor ekonomický; Majorová – odbor právní 
Bačák uvedl bod s tím, že dává na zvážení členů rady časový rozsah osvobození za 
umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb – zahrádky sloužící k podávání 
občerstvení mimo provozovnu. Po diskusi, kde konzultantky reagovaly na dotazy, bylo 
rozhodnuto o osvobození výše citovaného poplatku v době od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021.  
Bačák následně okomentoval změnu v seznamu dalších subjektů osvobozených od místního 
poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla. 
S uvedenými úpravami byl materiál jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu včetně upraveného návrhu obecně závazné vyhlášky 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

vydat OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle upravené přílohy č. 1 

důvodové zprávy 

3. ukládá 

náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání 

Zastupitelstva města Olomouce 
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T: nejbližší zasedání ZMO 

O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 29. 
OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 14/2020, o místním poplatku z pohybu 
Konzultantky: Dokoupilová, Müllerová – odbor ekonomický; Majorová, Ostrá – odbor právní 
Bačák blíže okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

vydat OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č.14/2020, o místním poplatku z pobytu dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 

náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání 

Zastupitelstva města Olomouce 

T: nejbližší zasedání ZMO 

O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 30. 
EIB – revize/konverze úrokové sazby 
Konzultantka: Dokoupilová – odbor ekonomický 
Bačák uvedl bod. Dokoupilová doplnila, že vzhledem k tomu, že v období, kdy bude nutné 
vyžádat a přijmout nabídku nové úrokové sazby pro první a druhou úvěrovou tranši, nebude 
zasedat zastupitelstvo, navrhuje požádat ZMO dne 7. 6. 2021, aby pověřilo RMO ke 
schválení nových parametrů v rámci revize/konverze úrokové sazby. 
Následně v rozpravě reagovala na dotazy. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

pověřit RMO ke schválení nových parametrů v rámci revize/konverze úrokové sazby dle 

bodu č. 3 důvodové zprávy 
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3. ukládá 

předložit na zasedání ZMO návrh zmocnit RMO ke schválení nových parametrů v rámci 

revize/konverze úrokové sazby dle bodu č. 3 důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 

O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 31. 
MPO – Smlouva o předávání hotovosti v obalech 
Konzultantka: Dokoupilová – odbor ekonomický 
Bačák blíže okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 

uzavření nové Smlouvy o předávání hotovosti v obalech dle doporučení v důvodové zprávě 

 

3. ukládá 

náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi podepsat Smlouvu o předávání hotovosti                     

v obalech. 

T: 14. 6. 2021 

O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 32. 
Jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady – změna v dozorčí 
radě Dopravního podniku města Olomouce, a. s. 
Konzultanti: Michalík – předseda představenstva DPMO, a.s.; Kaštil – předseda dozorčí rady 
DPMO, a.s. 
Major okomentoval materiál. 
Kaštil v rozpravě reagoval na dotazy členů rady ohledně průběhu voleb člena dozorčí rady 
za zaměstnance. Dále citoval zápis volební komise a následně okomentoval vypořádání 
námitek proti průběhu a výsledku voleb. Po rozpravě bylo o předloženém materiálu 
hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
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2. odvolává 

ke dni 24. 5. 2021 z funkce člena dozorčí rady Dopravního podniku města Olomouce, a.s., 

pana Lubomíra Nedvěda, XXXXX 

 

3. volí 

ke dni 25. 5. 2021 do funkce člena dozorčí rady Dopravního podniku města Olomouce, a.s., 

pana Radovana Mičolu, XXXXX. 

 

4. ukládá 

vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o odvolání a 

volbě člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 

T: 14. 6. 2021 

O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 

 

Bod programu: 33. 
Předzahrádky 
Konzultanti: Nezhyba, Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major okomentoval materiál. U všech předložených předzahrádek rada vyslovila souhlas 
s umístěním a provozováním. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 

s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení IMPERIUM v ulici 

Kapucínská 1 , Olomouc, v rozsahu 18,75 m2  pro žadatele   fu Imperium House s.r.o.,  

Dolní náměstí  165/23,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.6. do 31.10. 2021. 

 

2. souhlasí 

s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  Q SEDM PUB v ulici  

Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu 28,04 m2 pro žadatele  fu Q semd pub, s.r.o., Krasická 

359/51, 796 01 Prostějov 1,  na dobu  od 17.6. do 31.10.  2021. 

 

3. souhlasí 

s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz zařízení PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ 

SÁZAVA v ul. 28. října 13, Olomouc, v rozsahu 1,2 m2 pro žadatele fu Pekařství a cukrářství 

Sázava, s.r.o., Sázava 180, 563 01 Lanškroun, na dobu od 29.5. do 31.10. 2021. 

 

4. souhlasí 

s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LAHŮDKY v ulici 

Ostružnická 24,  Olomouc, v rozsahu 3 m2  pro žadatele fu LAHŮDKY – MARTINÁSEK s.r.o,  

Pasteurova 13a, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.6. do 30.9. 2021. 

 

5. souhlasí 

s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení STARÉ ČASY v ulici 
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Rožňavská 10, Olomouc, v rozsahu 29,68m2 pro žadatele XXXXX,  na dobu  od 10.6. do 

31.10.  2021. 

 

6. souhlasí 

s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFE JAN  v ulici 

Havlíčkova 11 , Olomouc, v rozsahu 12,76 m2  pro žadatelku XXXXX,  na dobu  od 28.5. do 

31.10. 2021. 

 

7. souhlasí 

s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BISTRO MY MEAL                  

v ul. tř. Míru 32, 779 00 Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele fu My Meal Delivery s.r.o., U 

Mlýnského potoka 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 25.5. do 31.10. 2021. 

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

 

Bod programu: 34. 
Označení vlastníka – oprava ul. Hrnčířská 
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major uvedl bod. Černý požádal o úpravu důvodové zprávy ve smyslu prodloužení termínu 
označení vlastníka a to z důvodu možných archeologických nálezů (nově do 31. 7. 2021). 
S uvedenou úpravou byl materiál jednohlasně schválen.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

upravenou 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 36 
 

 

Bod programu: 35. 
Dražby odtažených vozidel 
Konzultanti: Klevar, Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major uvedl bod. Černý materiál blíže okomentoval předložené nabídky s tím, že doporučuje 
uzavřít smlouvu po dobu jednoho roku s exekutorským úřadem, který předložil cenově 
nejvýhodnější nabídku – tj. variantu A. Radou akceptováno bez výhrad. Dále požádal 
konzultant o stažení ekonomických nároků na provádění odtahů s tím, že bude předloženo 
na dalším jednání RMO. S výše uvedenými úpravami byl materiál schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 

výběr dražitele odtažených vozidel dle nabídky A důvodové zprávy 

 

3. ukládá 

odboru dopravy a územního rozvoje uzavřít smlouvu zajišťující dražbu odtažených vozidel 

T: 28. 6. 2021 

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 

 

 

Bod programu: 36. 
Úprava regulačního plánu MPR Olomouc 
Konzultanti: Černý, Kuklová, Šobr – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major uvedl bod s tím, že úprava regulačního plánu MPR Olomouc reflektuje platnou 
legislativu. Černý materiál blíže okomentoval a v rozpravě reagoval na dotazy. Schváleno 
bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. ukládá 

předložit upravený regulační plán MPR Olomouc na zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 

O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 

 

Bod programu: 37. 
Veřejná zakázka č. 21068 – Olomouc, ulice Hněvotínská propojující chodník – přímé 
zadání 
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major okomentoval materiál. Černý v rozpravě reagoval na dotazy členů rady ohledně výše 
nabídkové ceny. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
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 53.4 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli, 
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3. pověřuje 

JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora k podpisu smlouvy, případně dodatků                    

ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 

 

Bod programu: 38. 
Harmonogram výzev ITI OA na rok 2021 
Konzultanti: Sítek, Mikulášek – odbor dotačních projektů 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Pelikána. Schváleno bez rozpravy v předloženém 
znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

harmonogram výzev ITI OA na rok 2021 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 

 

Bod programu: 39. 
Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova – 
Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 
Konzultant: Sítek – odbor dotačních projektů 
Bačák okomentoval materiál a 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 

znění Dodatku č.1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 

 

3. schvaluje 

Pravidla financování projektu "Tramvajová trať II.etapa Nové Sady - Povel a Odstavy 

tramvají Jeremenkova" 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41 
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Bod programu: 40. 
Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. – Smlouva o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMOl 
Konzultanti: Matzenauerová – odbor městské zeleně a odpadového hospodářství; Bartoš – 
ředitel Sluňákova 
Bačák uvedl bod a blíže okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 

náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit ZMO na jeho zasedání dne 7.6.2021 

ke schválení Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMOl 

T: nejbližší zasedání ZMO 

O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 

schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMOl 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42 
 

 

Bod programu: 41. 
Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací – škol, změna osobních příplatků 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný uvedl bod a okomentoval návrh odměn a osobních příplatků ředitelů škol. 
Schváleno bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 

změnu osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové 

zprávy 

 

4. ukládá 

informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: 14. 6. 2021 

O: vedoucí odboru školství 
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 43 
 

 

Bod programu: 42. 
Přidělení výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu PO - školy 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný uvedl bod; Fantová blíže okomentovala materiál. Schváleno bez úprav 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

dodatečně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přidělení výsledku hospodaření za účetní období r. 

2019 FZŠ a MŠ Olomouc, Rožňavská 21, do rezervního fondu organizace, dle důvodové 

zprávy. 

 

3. ukládá 

informovat o přijatém usnesení ředitele školy 

T: 14. 6. 2021 

O: vedoucí odboru školství 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 44 
 

 

Bod programu: 43. 
Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2021 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Major okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

přijetí dotací dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 

spolufinancování z vlastních zdrojů dle důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 

znění smluv o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy 
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5. ukládá 

podepsat smlouvy na poskytnutí dotací dle důvodové zprávy 

T: 28. 6. 2021 

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 45 
 

 

Bod programu: 44. 
Zábor náměstí Hrdinů 
Konzultantka: Vykydalová – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Primátor uvedl bod za nepřítomnou Záleskou. Vykydalová okomentovala režim záboru                   
na náměstí Národních hrdinů a v rozpravě reagovala na dotazy. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

postup dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 46 
 

 

Bod programu: 45. 
Dotace v oblasti sportu – sportovní akce 
Konzultant: Hala – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Primátor uvedl bod za nepřítomnou náměstkyní Záleskou. Hala doporučil přidělení dotací dle 
návrhu odborné komise. Radou akceptováno bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 do 50 tis. Kč dle příloh důvodové zprávy a                      

z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle příloh 

důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 

poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh důvodové zprávy 
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5. ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy 

T: 28. 6. 2021 

O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 47 
 

 

Bod programu: 46. 
SK Chválkovice – individuální dotace 
Konzultant: Hala – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Primátor uvedl bod za nepřítomnou náměstkyní Záleskou. Konzultant v rozpravě reagoval na 
dotazy členů rady. Schváleno dle předloženého návrhu. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

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

3. schvaluje 

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2021 a uzavření navržené veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 48 
 

 

 

Bod programu: 47. 
Individuální dotace v oblasti kultury 
Konzultant: Schubert – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Primátor uvedl bod za nepřítomnou náměstkyni Záleskou. Schubert okomentoval předložené 
žádosti a v rozpravě reagoval na dotazy. Byla diskutována otázka financí, kdy bylo 
doporučeno vykrýt finanční prostředky u žádosti Mgr. Theodora Mojžíše z položky Dotace 
v oblasti kultury. S uvedenou úpravou byl materiál schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

individuální dotace a z toho vyplývající rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 

návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle upravené důvodové 

zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 

poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 a uzavření navržených 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle upravené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 49 
 

 

 

Bod programu: 48. 
České dědictví UNESCO 
Konzultant: Schubert – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Schubert blíže okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy. Členové rady se 
dotazovali na úpravu Stanov dobrovolného svazku obcí a to, zda jejich schválení je 
v kompetenci RMO či ZMO. Konzultant reagoval, že schválení stanov přísluší ZMO. 
Z uvedeného důvodu bylo přidáno usnesení: RMO doporučuje ZMO schválit úpravu Stanov 
dobrovolného svazku obcí Českého dědictví UNESCO. Takto upravený materiál byl schválen 
jednohlasně. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu, vč. příloh 

 

2. bere na vědomí 

zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví 

UNESCO za rok 2020 

 

3. souhlasí 

s novým zněním Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO dle přílohy 

 

4. ukládá 

předložit materiál Zastupitelstvu města Olomouce 

T: nejbližší zasedání ZMO 

O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 

úpravu Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 50 
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Bod programu: 49. 
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu 
Konzultant: Schubert – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Schubert uvedl bod a okomentoval navrhovanou úpravu. Schváleno v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2021, o nočním klidu 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 

předložit návrh obecně závazné vyhlášky na nejbližším ZMO 7.6.2021 

T: nejbližší zasedání ZMO 

O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 51 
 

 

Bod programu: 50. 
Audit investiční akce Zimní stadion – výměna osvětlení 
Konzultantka: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly 
Primátor uvedl bod. Běhalová v rozpravě reagovala na dotazy. Schváleno bez úprav 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 

realizovat navrhované nápravné opatření uvedené v části IV., bodu B. předložené Zprávy                 

č. 1/2021 o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 25.3.2021 

T: 28. 6. 2021 

O: vedoucí odboru investic 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 52 
 

 

Bod programu: 51. 
Audit poskytování dotací z rozpočtu SMOl 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Primátor uvedl bod. Běhalová v rozpravě reagovala na dotazy členů rady. Radní vyjádřili 
znepokojení nad výsledky provedené kontroly a doporučují provedení auditu na poskytování 
dotací z rozpočtu SMOl i v roce 2022.  
Usnesení: 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 

realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B. předložené Zprávy č. 38/2020                    

o zjištěních z vykonaného auditu 

T: 28. 6. 2021 

O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 53 
 

 

Bod programu: 52. 
Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI 
Konzultantka: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly 
Primátor uvedl bod. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 54 
 

 

Bod programu: 53. 
Individuální dotace v sociální oblasti 
Kolářová okomentovala předložené žádosti. Diskuse proběhla u projektu Moravského 
seniora; po rozpravě, kde Šnevajs reagoval na dotazy, byla přidělena částka dle návrhu 
odboru, nikoli dle návrhu odborné komise. S uvedenou úpravou byl materiál schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis Kč z rozpočtu SMOl roku 2021, dle přílohy                            

č. 1 důvodové zprávy, a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových smluv 

 

4. ukládá 

seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč                         



55 

 

z rozpočtu SMOl roku 2021, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 

O: vedoucí ekonomického odboru 

 

5. nevyhovuje 

žádostem o dotaci do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 

poskytnutí dotací a z toho vyplývající rozpočtové změny a schválit uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace, ve znění dle vzorových smluv u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu 

SMOl roku 2021, dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 55 
 

 

 

Bod programu: 54. 
Bytové záležitosti BPS 
Kolářová okomentovala předložené návrhy na uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního 
určení. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního určení dle písm. a) – g) důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 56 
 

 

Bod programu: 55. 
Pojmenování ulic 
Kolářová okomentovala materiál. Rozprava proběhla u městské části Chomoutov; po diskusi 
bylo rozhodnuto o stažení materiálu. Dále byla diskutována lokalita v katastrálním území 
Holice (KMČ Nový Svět); radní se přiklonili k návrhu KMČ – U Salzerova statku. U ostatních 
ulic akceptovali návrh odborné komise. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 

s navrženými názvy ulic dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 

předložit navržené názvy ulic dle upravené důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 

T: zasedání ZMO 

O: oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 57 
 
 
Bod programu: 56. 
Změny v komisích 
Kolářová seznámila členy rady se změnami v KMČ a odborných komisích. Schváleno bez 
úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 

informace o ukončení členství: 

- Ing. Jiřího Štrajta v KMČ 23 Slavonín 

- Mgr. Viléma Skyby v KMČ 12 Neředín 

- pana Romana Jurečky v komisi hospodářského rozvoje 

 

3. jmenuje 

členem: 

- KMČ 3 Hejčín paní Evu Skácelovou 

- KMČ 12 Neředín pana Ing. Viléma Švece 

- KMČ 17 Olomouc - střed pana Ing. Ondřeje Kabelku 

- komise cestovního ruchu pana Jana Machovského 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 58 
 

 

Bod programu: 57. 
Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev 
Primátor uvedl bod za nepřítomného Pelikána. Z důvodu kolize termínu členské schůze 
družstev a valné hromady VHS Olomouc, došlo ke změně náhradníka – JUDr. Martina 
Majora, MBA nahradil RNDr. Ladislav Šnevajs. S uvedenou úpravou byl materiál 
jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu 
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2. doporučuje zastupitelstvu města 

delegovat zástupce SMOl, včetně náhradníků, na členské schůze družstev Družstvo 

Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní, dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 

předložit návrh na delegování zástupců SMOl, včetně náhradníků, na členské schůze 

družstev,  doporučený Radou města Olomouce, na nejbližší jednání Zastupitelstva města 

Olomouce 

T: nejbližší zasedání ZMO 

O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 59 
 

 

Bod programu: 58. 
Návrh kompenzace občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu dlouhodobé 
investiční akce 
Bačák uvedl bod a blíže okomentoval navrhované kompenzace. Členové rady prodiskutovali 
všechny předložené varianty a dle závěru diskuse upravili usnesení a důvodovou zprávu. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

variantu D způsobu schvalování poskytování darů občanům za ztížené podmínky k bydlení     

z důvodu dlouhodobé investiční akce 

 

3. schvaluje 

poskytování darů občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu dlouhodobé investiční 

akce dle postupu a) a bodu 2 - varianta c), bodu 4 - varianta a), bodu 5 - varianta a) a dalších 

parametrů uvedených v důvodové zprávě 

 

4. ukládá 

zveřejnit výzvu pro prokázání nároku na poskytnutí darů občanům za ztížené podmínky                     

k bydlení z důvodu dlouhodobé investiční akce (případně typu poskytnutého plnění)                       

do 31.5.2021 

T: 14. 6. 2021 

O: vedoucí ekonomického odboru 

 

5. ukládá 

předložit vyhodnocení systému poskytování darů a návrh využití pro motivaci k přihlášení                   

se k trvalému pobytu v roce 2022 

T: 20. 12. 2021 

O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
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Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 se zdržel, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 60 
 

 

Bod programu: 59. 
Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Primátor uvedl bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 

zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce 

přísedících Okresního soudu v Olomouci paní Ivanu Janečkovou a paní Ivanu Martinkovou 

pro funkční období 2021-2025. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 61 
 

 

 

Bod programu: 60. 
Stanovení termínu a návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
V rámci bodu primátor avizoval mimořádné jednání ZMO k problematice Bytových družstev 
Jižní, Jiráskova, které se uskuteční na konci června. Členové zastupitelstva budou 
informováni na jednání ZMO 7. 6. 2021. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 

 

2. stanovila 

- termín konání 16. zasedání ZMO: pondělí 7. 6. 2021 od 9:00 hodin 

- místo konání 16. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 

Hynaisova 10, Olomouc 

 

3. souhlasí 

s návrhem programu 16. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 62 
 

 

 

 



59 

 

Bod programu: 61. 
AQUAPARK OLOMOUC, a. s. – navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem  
(na stůl) 
Konzultant: Bogoč, Svozil – OSTR; Přikryl - AQP 
Feranec okomentoval materiál. 
Přikryl reagoval na dotazy radních. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s nepeněžitým vkladem pozemku parc.č. 1081/120 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc 
do základního kapitálu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 63 
 

 

Bod programu: 62. 
Organizační záležitosti – Dodatek č. 18 „Organizačního řádu Magistrátu města 
Olomouce a Městské policie Olomouc“ 
Tajemník okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

Dodatek č. 18 "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle předložené důvodové zprávy                            

s účinností od 1. 6. 2021 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 64 
 

 

Bod programu: 62.1. 
Organizační záležitosti – „Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů 
statutárního města Olomouce“ 
Tajemník uvedl bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 

"Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce" dle 
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předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2021 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 65 
 

 

Bod programu: 62.2. 
Organizační záležitosti - staženo 
Materiál byl na návrh předkladatele z projednání stažen s tím, že bude předložen na dalším 
jednání rady. 
 

 

Bod programu: 63. 
Fond pomoci olomouckým dětem – darovací smlouva 
Konečný okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 

s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 

přijetí finančního daru Fondu pomoci olomouckým dětem dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 66 
 

 

Bod programu: 64. 
Různé – informace členů RMO 
Major  
- jménem náměstkyně Záleské seznámil radu s žádosti SK UP Beach sport Olomouc o 
příslib dotace na vybudování sportovní haly v areálu Gymnázia Hejčín. Dotace ve výši 500 
tis. Kč bude požadována v případě schválení dotace ze strany Národní sportovní agentury. 
 

 

 

 

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 19:15 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 31. 5. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r. JUDr. Martin Major, MBA v.r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  
 


