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ZÁPIS 
 

ze 87. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 6. 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, Bačák, Konečný, Kolářová, 

Záleská 
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Šnevajs (přítomen od 9:55 hod.), Feranec, 
Holpuch 
 
Tichý 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Doleželová 
Hladíková, Vychodilová 

  

 
čas zahájení: 9:45 hodin zasedací místnost primátora, budova radnice 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Kontrola usnesení RMO 
2 2. Majetkoprávní záležitosti 
3 2.1. Poptávka realitních služeb (na stůl) 
4 3. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
5 4. Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – Tramvajová trať 8. května  
6 5. Dodatek Rámcové smlouvy – Koordinovaný tah Náměstí Hrdinů 
7 6. Veřejná zakázka č. 21093 – PPO II. B etapa – související investice,  
  energomost – přímé zadání 
8 6.1. Veřejná zakázka č. 21022 – Olomoucké vánoční trhy 2021 – 2025 - zadání 
9 6.2. Veřejná zakázka č. 21091 – Tř. Svornosti – oprava vozovky, úsek II. –  
  zahájení, komise 
10 6.3. Veřejná zakázka č. 21092 – Tř. Svornosti – oprava vozovky, úsek IV. –  
  zahájení, komise 
11 7. Rozpočtové změny roku 2021 
- 8. OZV k dani z nemovitých věcí na r. 2021 (staženo) 
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12 9. Bytové záležitosti 
13 10. Park na ulici Dlouhá 
14 11.  Krajinné úpravy v k. ú. Lošov a v k. ú. Slavonín 
- 12. Koncepce restauračních zahrádek v MPR Olomouc (staženo) 
15 13. Energetické úspory EPC - školy 
16 14. Hřbitovy města Olomouce – souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení) 
17 15. Hřbitovy města Olomouce – nepřijetí nabídky a udělení souhlasu k prodeji  
  vozidla 
18 16. Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc 
  jediným akcionářem – duben 2021 
19 17.  Zoologická zahrada Olomouc – souhlas přijetím darů 
20 18.  Udělení souhlasu k přijímání peněžitých darů účelově neurčených u  
  příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) do 31. 12. 2021 - revokace 
21 19.  Povolení výjimky – pěší zóna 
22 20. Zvláštní užívání komunikací 
23 21. Předzahrádky 
24 22.  Smlouva o náhradní výsadbě - Velkomoravská 
25 23. Smlouva o převodu projektové dokumentace s ní spojených projektových  
  práv 
26 24. Fond pomoci olomouckým dětem – návrh výše podpory v 1. ýýzvě roku 2021 
27 25. Výsledky konkurzního řízení – jmenování ředitelů příspěvkových organizací –  
  škol 
28 26. Individuální dotace v sociální oblasti (na stůl) 
29 27. Bytové záležitosti – BPS (na stůl) 
30 28. Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných  
  prostranstvích – HC Olomouc s. r. o. 
31 29. Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných  
  prostranstvích – SK Sigma Olomouc, a. s. 
32 30. Volnočasové vouchery (na stůl) 
33 31. Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu 
34 32. Pojmenování ulic 
35 33. Podpora společensko-prospěšných aktivit 
36 34. Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 16. zasedání ZMO konaného 
  7. 6. 2021 
37 35. Pověření k oddávání 
38 36. Organizační záležitosti – Dodatek č. 19 „Organizačního řádu Magistrátu 
  města Olomouce a Městské policie Olomouc“ 
39 37. Studijní cesta SHS ČMS (na stůl) 
40 38. Poskytnutí finančních prostředků na zmírnění následků živelné pohromy na  
  území Jihomoravského kraje (na stůl) 
- 39 Různé – informace členů RMO 
 
 
 
 

o O o 
 
87. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro, 2 omluveni. Následovalo 
projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
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Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO 
Primátor uvedl bod a ponechal jeho projednání na dotazy. Vzhledem k tomu, že k materiálu 
nebyly žádné dotazy, bylo přistoupeno k hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 25. 6. 2021 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
část 5 bodu č. 19 usnesení RMO ze dne 25. 6. 2019 týkající se Přípravy projektu sociálního 
bydlení - Křičkova 4, Olomouc, Svatý Kopeček 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Kličková, Kašpárková, Plháková – majetkoprávní odbor 
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech.  
Diskuse byla vedena k těmto bodům důvodové zprávy: 
Bod 2) – problematika jednotlivých sazeb vyplývající z úpravy sazebníku.  
Zde Kličková postupně vysvětlila navržené sazby u jednotlivých typů pozemků (pozemky 
užívané jako zahrádky, zahrady, předzahrádky budov; pozemky zastavěné rekreační chatou 
nebo zahrádkářskou chatou a pozemky, které jsou s ní ve funkčním celku; pozemky pod 
budovami; pozemky nesloužící k podnikání; pozemky užívané pro parkování – zde bylo ještě 
upřesněno, že tyto pozemky nejsou v přímé souvislosti s připravovanou parkovací politikou). 
Dále byla řešena problematika pachtovného u pozemků k zemědělskému využití. Zde 
doporučila majetkoprávní komise sazby ponechat beze změn. Změny mohou následně 
vyplynout, až bude hotova koncepce o nakládání se zemědělskými pozemky.  
Bod 2.2.) – Kličková vysvětlila celý dosavadní vývoj včetně návrhu řešení.  
Bod 2.9.) – zde opět Kličková podrobněji popsala celou situaci a doporučila se přiklonit 
k návrhu majetkoprávní komise, schválit obecně záměr pronajmout části pozemků.  
Ostatní body důvodové zprávy byly projednány bez rozpravy.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
sazby nájemného a pachtovného uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
sazby nájemného a pachtovného z nájmu a pachtu pozemků, prostoru, prostoru sloužícímu 
podnikání a částí budov ve vlastnictví statutárního města Olomouce, sazby za zřízení 
věcných břemen a zónaci se zdůvodněním dle příloh č. 2b, 2c a 2d důvodové zprávy bod                 
č. 1.1. 

 

3. souhlasí 
s umístěním přístřešku z karoserie bývalého vozidla na předmětu pachtu dle pachtovní 
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smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002718/2017/Mlc uzavřené dne 31. 10. 2017, ve znění 
dodatku č. 1 s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. svěřuje 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, část své působnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce                        
v záležitostech dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  

Toto usnesení nahrazuje usnesení RMO ze dne 21. 6. 2016 bod programu č. 2, bod č. 5.1. 
důvodové zprávy ve věci svěření v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
řízení), ve znění pozdějších předpisů, části své působnosti odboru majetkoprávnímu 
Magistrátu města Olomouce v záležitostech dle důvodové zprávy a usnesení RMO ze dne 
27. 3. 2018 bod programu č. 2, bod č. 5.1. důvodové zprávy ve věci změny svěření části své 
působnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce, schváleného usnesením 
RMO ze dne 21. 6. 2016 v rozsahu dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

5. pověřuje 
vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí oddělení smluvních vztahů odboru 
majetkoprávního a vedoucí oddělení evidence majetku odboru majetkoprávního 
podepisováním pachtovních smluv, dodatků k pachtovním smlouvám, dohod o skončení 
pachtu, výpovědí či výpovědí bez výpovědní doby a jiných písemností dle bodu I. 1 
důvodové zprávy, podepisováním nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám, dohod 
o skončení nájmu, výpovědí či výpovědí bez výpovědní doby, odstoupení a jiných písemností 
dle bodu I. 2 důvodové zprávy, podepisováním dodatků ke smlouvám dle bodu I. 3 důvodové 
zprávy, podepisováním dohod o skončení pachtu, dohod o skončení nájmu a dohod                        
o skončení výpůjčky, výpovědí, výpovědí bez výpovědní doby, odstoupení dle bodu I. 4 
důvodové zprávy a podepisováním dohod o zaplacení bezdůvodného obohacení a dohod                   
o splátkách dle bodu II. důvodové zprávy, dále pověřuje vedoucí odboru majetkoprávního a 
vedoucí oddělení evidence majetku odboru majetkoprávního podepisováním souhlasů a 
smluv o udělení souhlasu dle bodu IV. důvodové zprávy a dále pověřuje vedoucí odboru 
majetkoprávního a vedoucí oddělení smluvních vztahů odboru majetkoprávního 
podepisováním potvrzení o nabytí účinnosti smluv dle bodu VI. důvodové zprávy bod č. 1.3.   

Toto usnesení nahrazuje usnesení RMO ze dne 21. 6. 2016 bod programu č. 2, bod č. 5.1. 
důvodové zprávy ve věci pověření vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí oddělení 
smluvních vztahů odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení evidence majetku odboru 
majetkoprávního podepisováním pachtovních smluv, dodatků k pachtovním smlouvám, 
dohod o skončení pachtu, výpovědí a jiných písemností dle bodu I. 1 důvodové zprávy, 
podepisováním dodatků ke smlouvám dle bodu I. 2 důvodové zprávy, podepisováním dohod 
o skončení pachtu, dohod o skončení nájmu a dohod o skončení výpůjčky dle bodu I. 3 
důvodové zprávy a podepisováním dohod o zaplacení bezdůvodného obohacení dle bodu II. 
důvodové zprávy, dále pověření vedoucí odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení 
evidence majetku odboru majetkoprávního podepisováním souhlasů a smluv o udělení 
souhlasu dle bodu IV. důvodové zprávy a dále pověření vedoucí odboru majetkoprávního a 
vedoucí oddělení smluvních vztahů odboru majetkoprávního podepisováním potvrzení                      
o nabytí účinnosti smluv dle bodu V. důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

6. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 1044 ostatní plocha o výměře 4 500 m2 v k. 
ú. Dalov, obec Šternberk ve vlastnictví města Šternberk za části pozemků parc. č. 1098/2                  
o výměře 2 623 m2, parc. č. 1097 o výměře 477 m2, parc. č. 1095/2 o výměře 130 m2, parc. 
č. 1095/1 o výměře 380 m2, parc. č. 1044 o výměře 160 m2 a parc. č. 1004/2 o výměře 730 
m2, vše lesní pozemky v k. ú. Huzová, obec Huzová ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce. Výměry předmětných částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle 
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důvodové zprávy č. 2.1. 

 

7. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 201/7 ostatní plocha o výměře 742 m2 a 
pozemek parc. č. st. 2156/1 zastavěná plocha a nádvoří na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka, zejména budova č. p. 1193, rodinný dům, která není součástí tohoto pozemku a 
nebude proto předmětem směny, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 205 ostatní plocha o výměře 111 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX s tím, že přesné výměry 
pozemků budou upřesněny po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

8. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 201/9 ostatní plocha o výměře 941 m2 a 
pozemek parc. č. st. 2155 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází jiného 
vlastníka, zejména budova č. p. 1192, bydlení která není součástí tohoto pozemku a nebude 
proto předmětem prodeje, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s tím, že přesná výměra 
pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

9. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 802 ostatní plocha v k. ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

10. schvaluje 
záměr darovat část pozemku parc. č. 79/38 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/51 ostatní 
plocha) o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.4. 

 

11. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 48 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

12. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 113 m2 v k. 
ú. Lošov, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

13. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 335/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 a část 
pozemku parc. č. 392/12 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc. Výměry 
předmětných částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 
2.7. 

 

14. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 335/1 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení 
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

15. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 2007/3 vodní plocha o výměře 20 963 m2 a parc. 
č. 2007/4 lesní pozemek o celkové výměře 9 144 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle 
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důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

16. nevyhovuje žádosti 
společnosti Wake Junior School z. s. o nájem částí pozemků parc. č. 2007/3 vodní plocha                   
o výměře 20 963 m2 a parc. č. 2007/4 lesní pozemek o celkové výměře 9 144 m2, vše v k. ú. 
Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

17. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

18. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy 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, spočívající v přistoupení 
dalšího nájemce, a to Střední školy technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 k této 
smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

19. 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 pana XXXXX k této 
smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

20. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002392/2016/Kol ze dne 15. 9. 2016, 
ve znění dodatku č. 1, uzavřené s panem XXXXX, jejímž předmětem je pacht pozemků                     
v k. ú. Holice u Olomouce, Chválkovice a Pavlovičky, vše obec Olomouc. Změnou pachtovní 
smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 85/2 orná půda (dle GP parc. č. 85/2 
orná půda) o výměře 209 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, z předmětu pachtu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

21. schvaluje 
prominutí pachtovného za pozemek parc. č. 85/2 orná půda v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc, za období od 1. 7. 2019 do dne skončení pachtu tohoto pozemku se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

22. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

23. schvaluje 
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 154 m2 v 1. PP budovy č. p. 
241, bydlení, ul. Polská č. o. 57, která je součástí pozemku parc. č. st. 273 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

 

24. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – parkovací místo č. 5 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
484, obč. vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 



7 

 

 

25. schvaluje 
záměr pronajmout prostory o výměře 74,71 m2 ve 3. NP budovy č.p. 194, byt. dům, Dolní 
náměstí č.o 7, která je součástí pozemku parc. č. st. 615 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

26. souhlasí 
s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich 
užíváním ze dne 29. 12. 2008, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené s ORE-institut, o.p.s., 
se sídlem Dolní náměstí č.o. 7,  Olomouc, IČO 27798135 dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

27. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o ukončení nájmu dle nájemní smlouvy č. MAJ-EM-NS-Z/50/2011/Plh jednoho 
z nájemců – XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o rozšíření nájemní smlouvy č. MAJ-EM-NS-Z/50/2011/Plh o osobu paní 
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

29. schvaluje 
výpověď nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/50/2011/Plh uzavřené dne 19. 12. 
2011 s manžely XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

30. nevyhovuje žádosti 
pobočného spolku Letecko modelářský klub Olomouc p.s. o nájem pozemku parc. č. 2190 
ostatní plocha o výměře 107 199 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod 
č. 3.2. 

 

31. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 559/3 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

32. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o změnu nájemní smlouvy č. MAJ-EM-NS/129/2013/Plh uzavřené dne 7. 4. 
2014, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 339/7 zahrada o výměře 42 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc, spočívající ve změně účelu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

33. schvaluje 
změnu smlouvy 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 
spočívající v  prodloužení doby výpůjčky z 31. 12. 2030 na 31. 12. 2035 se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 
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34. schvaluje 
výpůjčku částí 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 spolku Setkání - já a ty, z.s. se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

35. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 225 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc 
panuXXXXXse zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

36. schvaluje 
výpůjčku části pozemku parc. č. 225 zahrada o výměře 615 m2 v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc panu XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

37. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 116/17 ostatní plocha o výměře 105 m2 v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc společnosti DATROLEX s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

38. schvaluje 
skončení nájmu dle nájemní smlouvy č. MAJ-EM-NS/30/2007/Plh uzavřené dne 20. 8. 2008 
se společností VM INVEST s.r.o. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

39. schvaluje 
nájem částí pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o celkové výměře 77 m2 v k. ú. Holice              
u Olomouce, obec Olomouc společnosti M-CENTRUM, a.s. se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 3.9. 

 

40. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 315/9 ostatní plocha o výměře 86 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc společnosti Main Properties a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

41. schvaluje 
nájem části 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 plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

42. souhlasí 
s umístěním posezení společností Přirozenou cestou s.r.o., v podloubí  budovy Dolní 
náměstí č.o. 8, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 614, zast. plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

43. souhlasí 
s podnájmem prostor o výměře 26,07 m2 ve 2. NP a prostor o výměře 28,47 m2 ve 2. NP 
budovy č.p. 27 (obč. vyb.), na ulici Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc. 
č.st. 450/1 zast. plocha a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, pro 
pobočný spolek Hnutí DUHA Morava dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

44. nevyhovuje žádosti 
o umístění sídla pobočného spolku Hnutí DUHA Morava v budově 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 dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
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45. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu části společných prostor domu ze dne 1.8.2019, uzavřenou se 
společností Vodafone Czech Republic, a.s., k části společných prostor budovy č. p. 67, 
bydlení, ul. Jilemnického č.o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 

 

46. schvaluje 
nájem prostoru sloužícího 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 se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 3.15. 

 

47. nevyhovuje 
nabídce pana XXXXX na nájem pozemku parc. č. st. 407 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č. p. 413 (Švédská 8), obč. vyb., vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

48. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce pana XXXXX na koupi pozemku parc. č. st. 407 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č. p. 413 (Švédská 8), obč. vyb., vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

49. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o směnu pozemku parc. č. 829/4 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. č. 806/1 ostatní 
plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

50. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti Radio Haná, s.r.o. o směnu částí pozemků parc. č. 125/6 ostatní plocha 
o výměře 121 m2, popř. 180 m2 a parc. č. 125/9 ostatní plocha o výměře 1 m2, popř. 2 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za 
pozemek parc. č. 1947/3 ostatní plocha o výměře 74 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc v jejím vlastnictví dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

51. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 868/5 orná půda o výměře 262 m2                     
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

52. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti EOS GROUP s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 212 zastavěná plocha 
a nádvoří a části pozemku parc. č. 17/5 ostatní plocha o výměře 148 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

53. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 160/5 zahrada v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

54. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu komunikace včetně 6 parkovacích stání a odvodnění 
na pozemcích parc. č. 331/2, parc. č. 371, parc. č. 373, vše ostatní plocha, parc. č. 369/79, 
parc. č. 369/26, parc. č. 369/81, vše orná půda a parc. č. 369/78 zahrada, vše v k. ú. 
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Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, s panem XXXXX, jako dárcem, dle důvodové zprávy 
bod č. 5.1. 

 

55. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby veřejného osvětlení, chodníků a 
bezdrátové hlásiče varovného a informačního systému budované v rámci stavby „Vila Park 
Olomouc – etapa E“ na pozemcích parc. č. 222/1, parc. č. 222/37 a parc. č. 222/65, vše 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností Vila Park Tabulový Vrch 
Olomouc s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

56. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodu DN 100 na pozemcích parc. 
č. 165/2 a parc. č. 614/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
se společností DENT-EFFECT, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

57. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
vodovodu DN 100 se společností DENT-EFFECT, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

58. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby kanalizace a komunikace                            
na pozemcích parc. č. 508/1, parc. č. 509 a parc. č. 1939/1, vše ostatní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

59. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
kanalizace DN 250 s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

60. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou chodníku na pozemku parc. č. 2/3 ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se Společenstvím vlastníků jednotek domu 
Čajkovského 2,4,6,8, Olomouc, s pokutou dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

61. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně dešťové 
kanalizace sloužící k odvedení dešťových vod z komunikace, parkovacích stání, chodníků, 
veřejného osvětlení, splaškové kanalizace, vodovodu a bezdrátových hlásičů varovného a 
informačního systému na pozemcích parc. č. 1011/1, parc. č. 1011/10, parc. č. 1011/11, 
parc. č. 1011/12, parc. č. 1011/13, parc. č. 1011/77, parc. č. 1011/78 a parc. č. 1011/79, 
parc. č. 1013 a parc. č. 1038, vše trvalý travní porost a parc. č. 1011/8 zahrada, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, se společností Simplon Invest alfa s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.8. 

 

62. schvaluje 
podání žalob proti insolvenčnímu správci v insolvenční věci dlužnice Zolova real s.r.o.,                       
o vyloučení sepsaného majetku z majetkové podstaty, a to stavby splaškové kanalizace DN 
250 a stavby vodovodu DN 80 na pozemcích parc. č. 375/1, parc. č. 375/2, parc. č. 293/1, 
parc. č. 293/2, parc. č. 293/3, parc. č. 293/4, parc. č. 293/7, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc a na určení pořadí uplatnění pohledávek dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

63. svěřuje 
odboru majetkoprávnímu MMOl rozhodování o právních jednáních týkajících                                   
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se insolvenčního řízení ve věci dlužnice společnosti Zolova real s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.9. 

 

64. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 1803/2, parc.                  
č. 2001/17 a  parc. č. 2001/66, vše orná půda a parc. č. 2001/181 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 6.1. 

 

65. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemcích parc. č. 1803/2, parc. č. 2001/17 a  parc. č. 2001/66, vše orná půda a parc. č. 
2001/181 ostatní plocha, vše v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví ČR                                
s příslušností hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

66. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 1826/22, parc. č. 
1827/48 a parc. č. 2001/13, vše orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví 
ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

67. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemcích parc. č. 1826/22, parc. č. 1827/48 a parc. č. 2001/13, vše orná půda v k. ú. 
Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu 
Státní pozemkový úřad ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 6.1. 

 

68. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/14 orná půda 
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXX ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

69. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemku parc. č. 1826/14 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví 
paní XXXXX ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

70. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/15 orná půda 
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví obce Velký Týnec ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

71. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemku parc. č. 1826/15 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví 
obce Velký Týnec ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod                     
č. 6.1. 
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72. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/18 orná půda 
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 
1/4), pana XXXXX (ideální podíl 1/4) a pana XXXXX (ideální podíl 1/2) ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

73. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemku parc. č. 1826/18 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc v podílovém 
spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 1/4), pana XXXXX(ideální podíl 1/4) a pana 
XXXXX (ideální podíl 1/2) ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 6.1. 

 

74. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 1826/19 a parc. 
č. 2001/16, vše orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví Tršická 
zemědělská, a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

75. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemcích parc. č. 1826/19 a parc. č. 2001/16, vše orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec 
Olomouc ve vlastnictví Tršická zemědělská, a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

76. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/20 orná půda 
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXXve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

77. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemku parc. č. 1826/20 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví 
paní XXXXXve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

78. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/21 orná půda 
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXX ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

79. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemku parc. č. 1826/21 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví 
paní XXXXX ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

80. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/23 orná půda 
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXX ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

81. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemku parc. č. 1826/23 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví 
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paní XXXXX ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

82. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/24 orná půda 
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti AGRA Velký Týnec, a. s.                    
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

83. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemku parc. č. 1826/24 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti AGRA Velký Týnec, a. s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

84. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 12. 2020, bod programu 2., bod č. 6.21. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení                           
na pozemku parc. č. 1736/1 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc                           
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

85. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 12. 2020, bod programu 2., bod č. 6.21. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1736/1 orná půda v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.2. 

 

86. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 1736/1 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

87. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1736/1 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
bod č. 6.2. 

 

88. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 551/29 zahrada a parc. č. 632/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
ve prospěch státní organizace Správa železnic, státní organizace dle důvodové zprávy bod 
č. 6.3. 

 

89. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 551/29 zahrada a parc. č. 632/3 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch státní organizace Správa 
železnic, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

90. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 10. 2016, bod programu č. 2., bod č. 5.5. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodu na pozemcích parc. č. 678/17 
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orná půda, parc. č. 643/15 a parc. č. 1937 oba ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch pana XXXXXdle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

91. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodu na pozemcích parc. č. 678/17 orná 
půda, parc. č. 643/15 a parc. č. 1937 oba ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

92. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 2. 2019, bod programu č. 2., bod č. 4.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemcích parc. č. 107 a parc. č. 388/8, vše ostatní plocha, uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 20 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba č.p. 27, obč. vyb., parc. č. 22, parc. č. 2/1, parc. č. 2/2, parc. č. 2/3, 
parc. č. 2/4, parc. č. 18/3, parc. č. 49/1, parc. č. 49/3, parc. č. 49/5, parc. č. 107 a parc. č. 
388/8, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Týneček a parc. č. 1623/1 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.5. 

 

93. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 20 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 27, obč. 
vyb., parc. č. 22, parc. č. 2/1, parc. č. 2/2, parc. č. 2/3, parc. č. 2/4, parc. č. 18/3, parc. č. 
49/1, parc. č. 49/3, parc. č. 49/5, parc. č. 107 a parc. č. 388/8, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Týneček a parc. č. 1623/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

94. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 8. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.12. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 49/1 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN a optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 107, parc. č. 123/1, parc. č. 388/3 a parc. č. 388/8, vše ostatní plocha a 
parc. č. 123/6 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba bez čp/če, tech. vyb, vše                      
v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 

 

95. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                      
na pozemku parc. č. 386/1 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN a optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 107, parc. č. 123/1, parc. č. 388/3 a parc. č. 388/8, vše ostatní plocha v k. 
ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 

 

96. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019 bod č. 3, část č. 103 ve věci schválení zřízení věcného 
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 
460/78, parc. č. 460/79, parc. č. 460/80 a parc. č. 497/1, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.7. 
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97. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 460/78, parc. č. 460/79, parc. č. 460/80 a parc. č. 497/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

98. revokuje 
usnesení RMO ze dne 12. 8. 2019 bod č. 2, část č. 72 ve věci schválení zřízení věcného 
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 
287/1 ostatní plocha, parc. č. 300/1 orná půda, parc. č. 623/3 ostatní plocha, parc. č. 623/14 
ostatní plocha a parc. č. 623/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 
775/2 orná půda, parc. č. 779/1 ostatní plocha a parc. č. 851/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. 
Hodolany, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.dle důvodové 
zprávy bod č. 6.8. 

 

99. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 287/1 ostatní plocha, parc. č. 300/1 orná půda, parc. č. 623/3 ostatní 
plocha, parc. č. 623/14 ostatní plocha a parc. č. 623/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, parc. č. 775/2 orná půda, parc. č. 779/1 ostatní plocha a parc. č. 851/1 trvalý 
travní porost, vše v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

100. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 12. 2018, bod programu č. 3., bod č. 5.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 700/1, parc. č. 700/9, parc. č. 701/29, parc. č. 701/30, parc. č. 
701/31, parc. č. 701/32, parc. č. 701/33, parc. č. 1106/54, parc. č. 1106/56, parc. č. 1106/65, 
parc. č. 1106/66, parc. č. 1156/1, parc. č. 1156/10 a parc. č. 1156/11, vše ostatní plocha, 
parc. č. 701/1, parc. č. 1106/69 a parc. č. 1106/73, vše zahrada a parc. č. 701/24 vodní 
plocha, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

101. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 700/1, parc. č. 700/9, parc. č. 701/29, parc. č. 701/30, parc. č. 701/31, 
parc. č. 701/32, parc. č. 701/33, parc. č. 1106/54, parc. č. 1106/56, parc. č. 1106/65, parc. č. 
1106/66, parc. č. 1156/1, parc. č. 1156/10 a parc. č. 1156/11, vše ostatní plocha, parc. č. 
701/1, parc. č. 1106/69 a parc. č. 1106/73, vše zahrada a parc. č. 701/24 vodní plocha, vše          
v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.9. 

 

102. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 875/5, parc. č. 875/6 a parc. č. 875/10, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a umístění a provozování přístupové 
komory pro optické kabelové vedení na pozemku parc. č. 875/6 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.10. 

 

103. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN a optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 
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875/5, parc. č. 875/6 a parc. č. 875/10, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
a umístění a provozování přístupové komory pro optické kabelové vedení na pozemku parc. 
č. 875/6 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

104. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 523/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

105. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 523/1 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.11. 

 

106. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 631/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

107. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 631/1 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.12. 

 

108. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 105/2, parc. č. 105/80, parc. č. 105/81, parc. č. 105/82 a parc. č. 328/1, 
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

109. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 105/2, parc. č. 105/80, parc. č. 
105/81, parc. č. 105/82 a parc. č. 328/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

110. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 841/95 a parc. č. 565/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

111. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 841/95 a parc. č. 565/2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 
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112. revokuje 
usnesení RMO ze dne 5. 12. 2017, bod programu č. 4., bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 72/5 a parc. č. 72/8, vše ostatní 
plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 90/33, parc. č. 90/34, parc. č. 90/38, parc. č. 90/55, 
parc. č. 93/27, parc. č. 94/5, parc. č. 94/8, parc. č. 123/15, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, 
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc a na mostní konstrukci 304b-
M1 nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vše 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.15. 

 

113. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 72/5 a parc. č. 72/8, vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 
90/33, parc. č. 90/34, parc. č. 90/38, parc. č. 90/55, parc. č. 94/8, parc. č. 123/15, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc a na mostní konstrukci 304b-M1 nad 
pozemky parc. č. 139/1 vodní plocha, parc. č. 90/40 a parc. č. 91/2, oba ostatní plocha, vše                       
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

114. revokuje 
usnesení RMO ze dne 29. 9. 2020 bod č. 2, část č. 71 ve věci schválení zřízení věcného 
břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 
480/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

115. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 480/1  ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

116. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 5. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6.13. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 34/1 a parc. č. 115/17, vše ostatní 
plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 

 

117. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 34/1 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 

 

118. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 22/1, parc. č. 22/3, parc. č. 111/1, parc. č. 112/4, parc. č. 272, parc. č. 
274, parc. č. 278, parc. č. 210/5, parc. č. 284,  parc. č. 287 a parc. č. 290/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.18. 

 

119. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
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podzemního  komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 22/1, parc. č. 22/3, parc. č. 
111/1, parc. č. 112/4, parc.  č. 272, parc. č. 274, parc. č. 278, parc. č. 210/5, parc. č. 284, 
parc. č. 287 a parc. č. 290/1, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 

 

120. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 75/83, parc. č. 75/89, parc. č. 75/130 a parc. č. 148/4, vše ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.19. 

 

121. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 406/6, parc. č. 406/18 a parc. č. 938/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 

 

122. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 875/10 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 

 

123. revokuje 
usnesení RMO ze dne 30. 9. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.13. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 52/3, parc. č. 185/3, parc. č. 201/1, parc. č. 605/2, parc. č. 
635/3 a parc. č. 1080, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22. 

 

124. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 52/3, parc. č. 185/3, parc. č. 201/1, parc. č. 605/2, parc. č. 635/3 a parc. 
č. 1080, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22. 

 

125. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 6. 2018 bod č. 2, část č. 64 ve věci schválení zřízení věcného 
břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. st. 279 
zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č.p. 222, bytový dům, parc. č. 447/19, 
parc. č. 538/6, parc. č. 617, vše zahrada, parc. č. 273/1, parc. č. 274/2, parc. č. 275/1, parc. 
č. 278, parc. č. 280/2, parc. č. 429/4, parc. č. 429/31, parc. č. 429/38, parc. č. 445/2, parc. č. 
447/27, parc. č. 447/29, parc. č. 480/8, parc. č. 529, parc. č. 536, parc. č. 612/1, parc. č. 
614/1, parc. č. 614/25, parc. č. 614/27, parc. č. 614/28, parc. č. 618/1, parc. č. 618/2, parc. č. 
813, parc. č. 1122, parc. č. 2113 a parc. č. 2116, vše ostatní plocha v k. ú. Nová ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.23. 

 

126. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení                               
na pozemcích a parc. č. 538/6, parc. č. 617, vše zahrada, parc. č. 273/1, parc. č. 274/2, parc. 
č. 275/1, parc. č. 278, parc. č. 280/2, parc. č. 429/4, parc. č. 429/31, parc. č. 429/38, parc. č. 
445/2, parc. č. 447/27, parc. č. 447/29, parc. č. 480/8, parc. č. 529, parc. č. 536, parc. č. 
612/1, parc. č. 614/1, parc. č. 614/25, parc. č. 614/27, parc. č. 614/28, parc. č. 618/1, parc. č. 
618/2, parc. č. 813, parc. č. 1122, parc. č. 2113 a parc. č. 2114, vše ostatní plocha v k. ú. 
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Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.23. 

 

127. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 79/108 a parc. č. 545/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, parc. č. 
485/1, parc. č. 490/1, parc. č. 490/6, parc. č. 509, parc. č. 513, parc. č. 520/1, parc. č. 549/3, 
parc. č. 549/4, parc. č. 553/1, parc. č. 555/2, parc. č. 556/3, parc. č. 557/1, parc. č. 557/5, 
parc. č. 559/3, parc. č. 580/1, parc. č. 590/1 a parc. č. 621/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.24. 

 

128. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 473/1 zahrada, parc. č. 487/1 a parc. č. 487/71, oba orná půda, parc. č. 79/12, parc. 
č. 79/24, parc. č. 470/3, parc. č. 473/5, parc. č. 473/6, parc. č. 473/7, parc. č. 473/8, parc. č. 
480/1, parc. č. 480/3, parc. č. 480/4, parc. č. 480/5, parc. č. 480/8, parc. č. 480/12, parc. č. 
480/14, parc. č. 480/15, parc. č. 480/29, parc. č. 487/3, parc. č. 487/4, parc. č. 487/72, parc. 
č. 498/1, parc. č. 498/3, parc. č. 499/1, parc. č. 499/3, parc. č. 515/1, parc. č. 529, parc. č. 
540/32, parc. č. 540/55, parc. č. 541/1, parc. č. 545/2, parc. č. 588, parc. č. 590, parc. č. 591 
a parc. č. 592, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, parc. č. 849/8 orná 
půda a parc. č. 1023 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a parc. č. 490/1 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.25. 

 

129. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 247/1, parc. č. 247/4 a parc. č. 1063, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc a parc. č. 150/14 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.26. 

 

130. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019, bod programu č. 3., bod č. 6.39. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 6/3, parc. č. 605/2, parc. č. 613/3, parc. č. 1036/1, parc. č. 1042, parc. č. 
1044, parc. č. 1070, parc. č. 1071/1, parc. č. 1072, parc. č. 1073, parc. č. 1074, parc. č. 
1080, vše ostatní plocha a parc. č. 978/1 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.27. 

 

131. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 6/3, parc. č. 605/2, parc. č. 613/3, parc. č. 1036/1, parc. č. 1042, parc. č. 1044, parc. č. 
1070, parc. č. 1071/1, parc. č. 1072, parc. č. 1073, parc. č. 1074, parc. č. 1080, vše ostatní 
plocha a parc. č. 978/1 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.27. 

 

132. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 97/1 a parc. č. 112, oba ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky a parc. č. 1420/4 ostatní plocha                       
v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.28. 
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133. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 97/1 a parc. č. 112, oba ostatní plocha v k. ú. 
Pavlovičky a parc. č. 1420/4 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc                          
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.28. 

 

134. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 71, parc. č. 96, parc. č. 97/1, parc. č. 98/2, parc. č. 98/5, parc. č. 101/2, parc. č. 145/1, 
parc. č. 145/2, parc. č. 149/2, parc. č. 168 a parc. č. 177, vše ostatní plocha v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc a parc. č. 1414/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.29. 

 

135. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 71, parc. č. 96, parc. č. 97/1, parc. č. 98/2, 
parc. č. 98/5, parc. č. 101/2, parc. č. 145/1, parc. č. 145/2, parc. č. 149/2, parc. č. 168 a parc. 
č. 177, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc a parc. č. 1414/1 ostatní plocha 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.29. 

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

 

Bod programu: 2.1. 
Poptávka realitních služeb (na stůl) 
Konzultanti: Kličková – majetkoprávní odbor 
Tajemník okomentoval předložený materiál, kdy budou prostřednictvím majetkoprávního 
odboru osloveny realitní kanceláře za účelem zajištění administrativního objektu pro potřeby 
SMOl. V rámci rozpravy byla řešena také otázka TURN haly.  
Po ukončení rozpravy bylo hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
text inzerátu, oslovení 5 realitních kanceláří a zveřejnění poptávky dle důvodové zprávy. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Drešr – odbor investic 
Materiál byl projednán bez rozpravy a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
uzavření Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační 
sítě ve vlastnictví společnosti Vodafone Czech Republic a.s., na pozemcích parc. č. 93/115, 
k. ú. Olomouc – město, parc. č. 861/1 a parc. č. 413/1, vše v k. ú. Hodolany, vše obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za celkovou cenu 224.785 Kč bez DPH 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 

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

 

Bod programu: 4. 
Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – Tramvajová trať 8. května 
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1 - 2 dle části B1 důvodové zprávy 

T: 9. 8. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

3. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 2 - 3 dle části B1 důvodové zprávy 

T: 9. 8. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 3 - 5 dle části B1 důvodové zprávy 

T: 9. 8. 2021 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 8546972/0800 

T: 9. 8. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno:  10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 

 

Bod programu: 5. 
Dodatek Rámcové smlouvy – Koordinovaný tah Náměstí Hrdinů 
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic 
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
znění dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu " Náměstí Národních hrdinů - 
Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ“ 

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

 

Bod programu: 6. 
Veřejná zakázka č. 21093 – PPO II. B etapa – související investice, energomost – přímé 
zadání 
Konzultanti: Drešr, Chrenko – odbor investic 
Materiál byl projednán bez diskuse a jednohlasně přítomnými členy schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s předloženou důvodovou zprávou, 

 

2. schvaluje 
přímé zadání firmě SITEL, spol. s r.o., Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000, IČO 44797320 
a uzavření smlouvy o dílo. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 

 

Bod programu: 6.1. 
Veřejná zakázka č. 21022 – Olomoucké vánoční trhy 2021 – 2025 - zadání 
Konzultanti: Chrenko – odbor investic, Vykydalová – OCRKS 
Vykydalová stručně okomentovala předložený materiál a následně reagovala na dotazy 
členů rady. Poté bylo hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 6.2. 
Veřejná zakázka č. 21091 – Tř. Svornosti – oprava vozovky, úsek II. – zahájení, komise 
Konzultanti: Chrenko – odbor investic 
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Chrenko vysvětlil, proč jsou vypsány dvě zakázky na opravu jedné ulice, a konstatoval, že 
ODUR garantuje bezproblémový průběh.  
Předkladatel doporučoval oba materiály nyní schválit, jelikož se jedná o zahájení zakázky a 
poté doplnit jako součást zadání plán objízdných tras v koordinaci s ostatními stavbami. 
Radou akceptováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

c) k rozhodnutí o námitkách, 

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

 
Usnesení bylo schváleno:  10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 6.3. 
Veřejná zakázka č. 21092 – Tř. Svornosti – oprava vozovky, úsek IV. – zahájení, komise 
Konzultanti: Chrenko – odbor investic 
Diskuse viz bod 6.2. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

c) k rozhodnutí o námitkách, 

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

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

 

Bod programu: 7. 
Rozpočtové změny roku 2021 
Bačák – v úvodu konstatoval, že na stůl byl rozdán Dodatek č. 1, jehož schválení bude pak 
promítnuto do usnesení. Zároveň bude rozpočtově řešen dar, který bude zaslán postiženým 
oblastem po tornádu. Okomentoval vývoj daní a také nekryté požadavky, kdy navrhoval 
k vykrytí vícenáklady VFO, dokončení aktualizace pasportu zeleně a nechal na zvážení, zda 
budou letos realizována dětská hřiště, která jsou v havarijním stavu.  
Pelikán navrhoval vykrýt položku, týkající se dopravního značení řešící pohyb cyklistů ve 
Smetanových sadech.  
Z diskuse vyplynulo, že budou vykryty všechny v diskusi uvedené požadavky.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně Dodatku č. 1 týkající se rozpočtových změn roku 2021 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy a Dodatku č. 1 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2021 
dle důvodové zprávy a Dodatku č. 1 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 

 

Bod programu: 8. 
OZV k dani z nemovitých věcí na r. 2021 - staženo 
Materiál byl z projednávání stažen s tím, že ho jednotlivé kluby zastupitelů projednají a 
následně bude předložen na jednání RMO 9. 8. 2021. Opětovně předložený materiál bude 
doplněn o argumentaci týkající se financování vodohospodářské infrastruktury. Současně 
bude předložen také upravený střednědobý rozpočtový výhled.  
 
 
Bod programu: 9. 
Bytové záležitosti 
Konzultanti: Zelenka – ředitel SNO, a. s. 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

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

b) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 

d) Topolová 6, Olomouc, č.b. 33, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1d) 

e) Topolová 6, Olomouc, č.b. 25, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1e) 

f) Synkova 4, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 
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XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 10, Olomouc 

XXXXX, Sokolská 48, Olomouc 

  

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

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, 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 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 
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XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

  

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

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc - na 1 měsíc 

  

e) do 31.12.2021, 14.1.2022, 31.1.2022, 14.2.2022, 18.6.2022 s nájemci: 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 
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XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 
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XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 
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XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2021 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2022 
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XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022 



32 

 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 
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XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2022 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 

 

Bod programu: 10. 
Park na ulici Dlouhá 
Konzultanti: Bogoč – odbor strategie a řízení 
K materiálu neproběhla žádná rozprava; byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s pokračováním v přípravě parku dle varianty č. 1 s vodní plochou 

 
3. souhlasí 
s navrženým postupem dle bodu č. 3.4 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
nárokovat částku 1.131.350 Kč na projektovou přípravu v rámci přípravy investičního 
rozpočtu na rok 2022 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno:  9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 11. 
Krajinné úpravy v k. ú. Lošov a v k. ú. Slavonín  
Konzultanti: Bogoč – odbor strategie a řízení 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším postupem dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
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Bod programu: 12. 
Koncepce restauračních zahrádek v MPR Olomouc - staženo 
Materiál byl z projednávání stažen s tím, že koncepce bude dopracována a následně bude 
svoláno veřejné projednání. Poté bude materiál opětovně předložen radě. 
 

 

Bod programu: 13. 
Energetické úspory EPC - školy 
Primátor okomentoval předložený materiál. Po rozpravě, kde náměstek Konečný reagoval na 
dotazy členů rady, byl materiál schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podání žádosti do programu ELENA, financování a organizační zajištění projektu Olomouc, 
základní a mateřské školy - EPC dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
ukládá vedoucímu odboru dotačních projektů ve spolupráci s OSTŘ zajistit podání žádosti o 
poradenství do programu ELENA 

T: 9. 8. 2021 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
 

4. ukládá 
ukládá vedoucímu odboru strategie a řízení zajistit koordinaci činností zúčastněných odborů 
v rámci tohoto projektu 

T: březen 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

5. ukládá 
ukládá vedoucímu odboru investic zajistit součinnost s určeným poradcem ČMZRB při 
administraci veřejné zakázky na zhotovitele energetických opatření EPC 

T: březen 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

6. ukládá 
ukládá vedoucí odboru školství zajistit součinnost s vedením vybraných škol na realizaci 
projektu 

T: březen 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 

 

Bod programu: 14. 
Hřbitovy města Olomouce – souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení) 
Pelikán uvedl bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím darů (hrobová zařízení) dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

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

T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 

 

Bod programu: 15. 
Hřbitovy města Olomouce – nepřijetí nabídky a udělení souhlasu k prodeji vozidla 
Pelikán okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. nepřijímá 
nabídku příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce týkající se odkupu vozidla DACIA 
Pick Up, registrační značka MT 4769, rok výroby 2011 

 

3. uděluje 
souhlas příspěvkové organizaci Hřbitovy města Olomouce k prodeji vozidla DACIA Pick Up, 
registrační značky MT 4769, rok výroby 2011, akciové společnosti Výstaviště Flora Olomuc 
dle důvodové zprávy 

 

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

T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 

 

Bod programu: 16. 
Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným 
akcionářem – duben 2021 
Primátor uvedl bod. Feranec v rozpravě reagoval na dotazy. Schváleno bez úprav 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 

 

Bod programu: 17. 
Zoologická zahrada Olomouc – souhlas s přijetím darů 
Záleská uvedla bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím darů dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada 
Olomouc 

T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno:  10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 

 

Bod programu: 18. 
Udělení souhlasu k přijímání peněžitých darů účelově neurčených u příspěvkových 
organizací (mimo školská zařízení) do 31. 12. 2021 - revokace 
Záleská uvedla bod. Předložený materiál byl schválen bez rozpravy a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod č. 21 usnesení č. 24  ze 72. RMO  konané dne 8. 2. 2021 týkající se Zoologické zahrady 
Olomouc - předchozí souhlas k přijímání finančních darů účelově určených i účelově 
neurčených 

 

3. uděluje 
předchozí souhlas k přijímání peněžitých darů dle důvodové zprávy 

 

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

T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 

 

Bod programu: 19. 
Povolení výjimky – pěší zóna 
Major okomentoval předložené žádosti. U společnosti EAGLE SCOOTERS s.r.o. požádal o 
přidělení 1 nepřenosné parkovací karty. Radou akceptováno bez výhrad. S uvedenou 
úpravou byl materiál jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven                                        
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 20. 
Zvláštní užívání komunikací 
Major uvedl bod a okomentoval žádost společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s., kde 
zdůvodnil nesouhlas se zřízením vyhrazeného parkování v ulicích Kašparova a Legionářská 
(pouze pro omezený počet míst). Radou akceptováno bez výhrad a schváleno 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Zikova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici U sportovní haly 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Husova 

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici M. Pospíšilové 

 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Erbenova 

 

7. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Smetanova 
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8. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Farského 

 

9. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Slovenské 

 

10. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Grégrova 

 

11. souhlasí 
s částečným zřízením vyhrazeného parkování na ulici Legionářská a nesouhlasí se zřízením 
vyhrazeného parkování na ulici Kašparova a části míst na ulici Legionářská 

 

12. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Kateřinská 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 21. 
Předzahrádky 
Major okomentoval materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA V LESE 
na Žerotínově náměstí 3, Olomouc, v rozsahu 2 m2 pro žadatele pí XXXXX, Bukovická 73, 
788 15 Velké Losiny, na dobu od 28.6. do 31.10. 2021. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BISTRO D a G v ul. 1. 
máje 12, Olomouc, v rozsahu 1,9 m2 pro žadatele XXXXX, Kolumbova 1240/6, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.7. do 31.10. 2021. 

 

3. souhlasí 
s novým umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA 
DIVADELNÍ KLUB v ulici  Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 49,55 m2 pro žadatele fu 
RK Invest s.r.o., Dornych 2a, Trnitá 420, 602 00 Brno, na dobu  od 20.6. do 31.10. 2021. 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 

Bod programu: 22. 
Smlouva o náhradní výsadbě - Velkomoravská 
Konzultanti: Přibylová – odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
Bačák uvedl bod.  
Přibylová stručně okomentovala předloženou smlouvu o náhradní výsadbě, která umožní 
realizovat I. etapu obnovy stromořadí a poté reagovala na dotazy členů rady. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi podepsat Smlouvu o náhradní výsadbě 

T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 23. 
Smlouva o převodu projektové dokumentace a s ní spojených projektových práv 
Konečný blíže okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. Schváleno 
bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o převodu projektové dokumentace a s ní spojených projektových práv k investiční 
akci „Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1, příspěvková organizace, odloučené 
pracoviště MŠ Olomouc – Chomoutov, Baarova 5“, ze společnosti REDSTONE REAL 
ESTATE, a.s.  tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc (převodce) na statutární město Olomouc 
(nabyvatel), dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat převodce o přijatém usnesení 

T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 24. 
Fond pomoci olomouckým dětem – návrh výše podpory v 1. výzvě roku 2021 
Konečný okomentoval předložený materiál a zdůvodnil nevyhovění žádosti o podporu. 
V rozpravě reagoval na dotazy ohledně aktuálního zůstatku finančních prostředků a počtu 
dárců. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
poskytnutí finanční podpory z Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 

T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 25. 
Výsledky konkurzního řízení – jmenování ředitelů příspěvkových organizací - škol 
Konečný blíže 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 
důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101, 
příspěvková organizace, uchazečku dle části A) důvodové zprávy 

 

3. jmenuje 
na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy Olomouc - Nemilany, 
Raisova 1, příspěvková organizace, uchazečku dle části B) důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
informovat uchazečky/uchazeče o výsledku konkurzního řízení 

T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 26. 
Individuální dotace v sociální oblasti (na stůl) 
Kolářová okomentovala předložené žádosti a odůvodnila neschválení dotace. Radou 
akceptováno bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace u žádosti do 50 tis Kč z rozpočtu SMOl roku 2021, dle přílohy č. 1 
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důvodové zprávy, a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace u žádosti 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 dotace u žádosti do 50 tis. Kč z 
rozpočtu SMOl roku 2021, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit poskytnutí dotace u žádosti nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021, dle přílohy 
č. 2 důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu: 27. 
Bytové záležitosti BPS (na stůl) 
Kolářová okomentovala předložené žádosti. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
V rámci rozpravy byla diskutována otázka hodnotících podmínek při přidělování BPS 
v případě osobního vlastnictví nemovitosti a trvalého pobytu mimo město Olomouc. Kolářová 
problematiku blíže okomentovala. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 1 

 

3. schvaluje 
žádosti o výjimku z Pravidel dle bodu 2, písm. a) – b) 

 

4. neschvaluje 
žádosti o výjimku z Pravidel dle bodu 2, písm. c) – d) 

 

5. schvaluje 
žádosti o výměnu bytu dle bodu 3, písm. a) – b) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
 
 
 



42 

 

Bod programu: 28. 
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
prostranstvích – HC Olomouc s. r. o. 
Záleská uvedla bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek na veřejném prostranství Hynaisova 9a v 
bezprostřední blízkosti budovy zimního stadionu na sportovní akce Tipsport extraliga ledního 
hokeje ve dnech 12.8., 17.8., 19.8., 2.9., 10.9., 14.9., 19.9., 24.9., 26.9., 28.9., 8.10., 15.10., 
24.10., 29.10., 2.11., 7.11., 21.11., 30.11., 5.12., 10.12., 21.12., 26.12., 30.12.2021, 7.1., 
16.1., 21.1., 30.1., 4.2., 11.2., 18.2., 22.2., 4.3., 8.3.2022. 

 

3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele, zástupce Městské policie Olomouc a vedoucího 
odboru ochrany 

T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 29. 
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
prostranstvích – SK Sigma Olomouc, a. s. 
Záleská uvedla bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek na veřejném prostranství Legionářská 1165/12 v 
bezprostřední blízkosti Androva stadionu na fotbalová utkání FORTUNA: LIGA, MOL Cup, 
Repre ve dnech 31.7., 1.8., 14.8., 15.8., 25.8., 28.8., 29.8., 18.9., 19.9., 22.9., 16.10., 17.10., 
27.10., 30.10., 1.11., 20.11., 21.11., 4.12., 5.12., 18.12., 19.12.2021 

 

3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele, zástupce Městské policie Olomouc a vedoucího 
odboru ochrany 

T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
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Bod programu: 30. 
Volnočasové vouchery 
Před projednáváním bodu nahlásil radní Holpuch možný střet zájmu z důvodu spolupráce 
s operátorem Informačního systému Aktivní město. 
Záleská uvedla bod a blíže okomentovala předložené varianty, které se liší objemem 
finančních prostředků, zdroji pro jejich rozpočtové krytí a cílovou skupinou příjemců. Po 
rozpravě, kde Záleská a Holpuch reagovali na dotazy a připomínky členů rady bylo 
rozhodnuto pro variantu 1. S uvedenou úpravou byl materiál schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
záměr na pilotní projekt ve variantě č. 1 dle předložené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit návrh finální smlouvy 

T: 19. 7. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 31. 
Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí finančních darů pro rezervu k rozvoji bytového fondu statutárního města Olomouce 

 

3. souhlasí 
s uzavřením Darovacích smluv na poskytnutí finančních darů dle příloh č.1 a 2 důvodové 
zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 32. 
Pojmenování ulic 
Konečný uvedl bod a okomentoval navržené názvy ulic v městské části Chomoutov. 
Schváleno bez úprav v předloženém znění s tím, že materiál bude dále postoupen ke 
schválení v ZMO. 
 



44 

 

Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s navrženými názvy ulic dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit navržené názvy ulic dle upravené důvodové zprávy na nejbližší jednání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 

 

Bod programu: 33. 
Podpora společensko-prospěšných aktivit 
Primátor uvedl bod a krátce okomentoval předloženou žádost. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace u žádosti do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021 dle přílohy č.1 
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace u žádosti do 50 tis. Kč s příjemcem dle 
přílohy č.1 důvodové zprávy ve znění dle vzorové smlouvy 

 

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotace u žádosti do 50 tis. Kč                      
z rozpočtu SMOl roku 2021 dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
 

 

Bod programu: 34. 
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 16. zasedání ZMO konaného 7. 6. 2021 
Primátor okomentoval předložený materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 8, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 6. 2021 - EIB - revize/konverze úrokové sazby: 
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- ZMO ukládá předložit ZMO schválené parametry (T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 9. 8. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

 

2. ukládá 
k bodu 10, část 4 usnesení ZMO ze dne 7. 6. 2021 - Úprava regulačního plánu MPR 
Olomouc: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání regulačního plánu PMR 
Olomouc veřejnou vyhláškou (T: ihned) 
T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

3. ukládá 
k bodu 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 6. 2021 - Regulační plán RP-08 Kosmonautů - 
změna č. I - pořízení: 
- ZMO ukládá útvaru hlavního architekta po dokončení Koncepce veřejných prostranství 
zabývat se úkolem koncepčního zpracování širšího území mezi ulicemi Kosmonautů a 
Masarykova a ulic přímo souvisejících (T: prosinec 2021) 
T: 22. 11. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

4. ukládá 
k bodu 17, část 4 usnesení ZMO ze dne 7. 6. 2021 - Okresní hospodářská komora – žádost       
o dotaci na rok 2021: 

- ZMO ukládá primátorovi města, Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, podepsat  Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní 
hospodářskou komoru Olomouc (T: červen 2021) 

T: 19. 7. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

 

5. ukládá 
k bodu 18, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 6. 2021 - Individuální dotace v oblasti kultury: 

- ZMO ukládá uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy (T: 
ihned) 

T: 19. 7. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

6. ukládá 
k bodu 19, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 6. 2021 - SK Chválkovice - individuální dotace: 

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

T: 19. 7. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

7. ukládá 
k bodu 21, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 6. 2021 - Pojmenování ulic: 

- ZMO ukládá informovat příslušné instituce o nových názvech ulic (T: ihned) 

T: 19. 7. 2021 
O: vedoucí oddělení KMČ a DP 
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 
 
Bod programu: 35. 
Pověření k oddávání 
Tajemník okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
v souladu s § 11a zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijímáním prohlášení 
snoubenců o uzavření manželství tyto členy Zastupitelstva města Olomouce: 

Ing. Bc. Rostislav Hainc, doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 

 

Bod programu: 36. 
Organizační záležitosti – Dodatek č. 19 „Organizačního řádu Magistrátu města 
Olomouce a Městské policie Olomouc“ 
Tajemník uvedl bod a zdůvodnil navrhované změny. Schváleno bez rozpravy v předloženém 
znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 19 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 7. 2021 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 

 

Bod programu: 37. 
Studijní cesta SHS ČMS 
Záleská okomentovala materiál. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
účast na studijní cestě dle důvodové zprávy 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 

 

Bod programu: 38. 
Poskytnutí finančních prostředků na zmírnění následků živelné pohromy na  
území Jihomoravského kraje (na stůl) 
Konzultanti: Vysloužil – odbor ochrany 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
ihned uvolnit a vykrýt finanční prostředky z REZERVY k dispozici RMO/ZMO ve výši 500 000 
Kč pro účely zmírnění následků živelné pohromy dle důvodové zprávy, a z toho vyplývající 
rozpočtovou změnu 

 

3. pověřuje 
vedoucí odboru ekonomického k uvolnění finančních prostředků pro účely uvedené v bodu 2 
usnesení 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí daru dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 

 

Bod programu: 39. 
Různé – informace členů RMO 
Záleská – informovala o žádostech politických stran a hnutí ohledně záborů ploch veřejných 
prostranství. 
 

 

 

 

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno ve 13:00 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 30. 6. 2021 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  


