
 

USNESENÍ 
 

z 89. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19. 7. 2021 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a 
pololetním plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 

- k termínu plnění 19. 7. 2021 dle části A) důvodové zprávy 

- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 

- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A), B), C) důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 2 bodu č. 12 usnesení RMO ze dne 26. 4. 2021 týkající se Zastupování SMOl jako 
účastníka územních řízení dle části C) důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída 3, 
formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 60.100.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.1. 
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3. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy u bytu č. 5 v budově č. p. 889, Masarykova třída 3, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
z doby určité na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora Mgr. Matouši Pelikánovi zajistit 
tuto změnu před prodejem předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

T: 27. 9. 2021 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 

4. schvaluje 
zrušení věcného břemene umístění, a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 
st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, zřízeného ve prospěch společnosti Technické služby města 
Olomouce, a.s., dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

5. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. st. 790 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch pozemku 
parc. č. st. 271/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí nájemného za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 ve výši 208 280,24 Kč vč. DPH 
společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 
438,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí nájemného za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 ve výši 104 137,64 Kč vč. DPH 
společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 
411,90 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

8. schvaluje 
prominutí nájemného za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 ve výši 14 132,80 Kč vč. DPH 
společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem prostoru o celkové výměře 33,49 m2 v 1. NP 
budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 
790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

9. schvaluje 
prominutí nájemného za období 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 ve výši 2 793,96 Kč vč. DPH 
společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem části pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 262 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti Pavel Dobrovský - BETA s.r.o. o prominutí nájemného za nájem prostoru 
sloužícího podnikání o celkové výměře 197,25 m2 v 1. NP budovy č. p. 367, obč. vyb, Horní 
náměstí č. o . 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve výši 50 % za období 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021, tj. ve 
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výši 83 130,74 Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

11. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 2.1. 

 

12. schvaluje 
záměr změnit smlouvu nájmu č. MAJ-EM-NS/86/2009/Plh ze dne 22. 12. 2009, uzavřenou s 
paní XXXXX, XXXXX a manželi XXXXX, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 
972/2 zahrada o výměře 77 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. Změnou smlouvy by mělo 
dojít ke změně nájemce z paní XXXXX na pana XXXXX a ke změně výše nájemného dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

13. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. st. 400 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. st. 400 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 37 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

15. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 44 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

16. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 36 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
paní XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

17. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 44 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
panu XXXXXse zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

18. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/82/2002/Sig ze dne 19. 8. 2002, 
uzavřené s paní XXXXX, dohodou dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

19. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení 
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

20. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1935 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1935/2 ostatní 
plocha) o výměře 31 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.4. 

 

21. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 335/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 335/4 ostatní 
plocha) o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
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22. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 335/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 335/3 ostatní 
plocha) o výměře 19 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

23. schvaluje 
záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 1045/24 ostatní plocha o výměře 147 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

24. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/14 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

25. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1072 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

26. schvaluje 
skončení nájmu dle nájemní smlouvy č. MAJ-EM-NS/104/2003/Pl uzavřené dne 23. 7. 2003, 
ve znění dodatku č. 1 s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

27. schvaluje 
podání odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci č. j. 19 C 92/2020-147 ze dne 
3. 7. 2021 ve věci určení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha (dle 
GP parc. č. 1249 ostatní plocha) o výměře 43 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
spolku Kanál vodních sportů Olomouc, z. s. o nájem části pozemku parc. č. 1176 orná půda 
o výměře 163 799  m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

29. schvaluje 
podání žaloby na vyklizení a následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení 
pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov proti 
spolku Kanál vodních sportů Olomouc, z. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

30. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

31. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 77/2 vodní plocha o výměře 278 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí 
Moravy, s.p. statutárnímu městu Olomouc a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti umístění a provozování stavby lávky na pozemku parc. č. 77/2 vodní plocha v k. 
ú. Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 
státu pro Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 

 

32. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 120/10 zahrada o výměře o výměře 214 m2 v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
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33. neuděluje 
manželům XXXXX souhlas se změnou užívání dočasné stavby zahrádkářské chaty umístěné 
na pozemku parc. č. 319/3 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc do 
15. 9. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

34. schvaluje 
projekt „Koperník – trochu jiná náves“ zpracovaný XXXXX v prosinci roku 2020 dle důvodové 
zprávy bod č. 3.7. 

 

35. schvaluje 
výpůjčku části pozemku parc. č. 721 orná půda o výměře 4 288 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc spolku Los Vesinos, z.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

36. souhlasí 
s pořádáním charitativního bazaru spolkem ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním 
rodinám, z.s,  ve společných prostorách budovy č.p. 433, bydlení, Horní náměstí č.o. 21, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 372 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

37. souhlasí 
s podnájmem prostor sloužících podnikání o výměře 196,40 m2 v 1. NP budovy č.p. 322, 
bydlení, Horní náměstí č.o. 11,  která je součástí pozemku parc. č. st. 270 zast. plocha a 
nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, pro společnost JH4PRO s.r.o., se sídlem 
Pod Kopečkem 149/11, 779 00 Samotišky, IČO 06685978 dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

38. souhlasí 
s podnájmem části prostor o celkové výměře 1.004,05 m2 ve 2. NP, 3. NP, 4. NP, 5. NP a 
podkroví budovy č.p. 192, obč.vyb., Dolní náměstí č.o. 8-9, která je součástí pozemku parc. 
č. st. 614 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, pro Úřad vlády 
České republiky, IČO 00006599, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1 
dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

39. souhlasí 
s modernizací telekomunikační sítě společností CETIN a.s., v budovách č.p. 1021, byt. dům, 
na pozemku parc. č. st. 1149/1 zast. plocha a nádvoří; č.p. 1022, byt. dům, na pozemku 
parc. č. st. 1149/2 zast. plocha a nádvoří; č.p. 1023 byt. dům, na pozemku parc. č. st. 1149/3 
zast. plocha a nádvoří; č.p. 1024, byt. dům, na pozemku parc. č. st. 1149/4 zast. plocha a 
nádvoří; č.p. 1025 byt. dům, na pozemku parc. č. st. 1149/5 zast. plocha a nádvoří; tř. 
Kosmonatů č. o. 12, 14, 16, 18 ,20, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.11. 

 

40. souhlasí 
s modernizací telekomunikační sítě společností CETIN a.s., v budově č.p. 382, bydlení, 
Synkova č.o. 4, která je součástí pozemku parc. č. st. 468 zast. plocha a nádvoří, a budově 
č.p. 384, bydlení, Synkova č.o. 8, která je součástí pozemku parc.č.st. 470 zast. plocha a 
nádvoří, vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

41. souhlasí 
s provedením leteckých prací se zapojením do provozu bezpilotního systému na pozemku 
parc. č. 445/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle žádosti společnosti 
ArchiBIM studio s.r.o. v souladu s rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví č.j. 006111-21-701 
ze dne 14. 7. 2021 a za podmínky jejich provedení do 20. 8. 2021 dle důvodové zprávy bod 
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č. 3.13. 

 

42. ukládá 
náměstku primátora Mgr. Matouši Pelikánovi podepsat souhlas s provedením leteckých prací 
dle přílohy č. 7 důvodové zprávy bod č. 3.13. 

T: 9. 8. 2021 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 

43. nevyhovuje žádosti 
spolku Veslařský klub Olomouc, z.s. o nájem pozemku parc. č. 94/84 ostatní plocha o 
výměře 1 081 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

44. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti spolku Veslařský klub Olomouc, z.s. o prodej pozemku parc. č. 94/84 ostatní plocha 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

45. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 1132/3 ostatní plocha a parc. č. 195 
zahrada, oba v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí pozemků parc. č. 136/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 136/93 ostatní plocha) o 
výměře 3 m2 a parc. č. 608/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 608/40 ostatní plocha) o 
výměře 4 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 19 600,- Kč, 
a to: 

- podíl o velikosti 1/2 panu XXXXXza kupní cenu ve výši 9 800,- Kč 

- podíl o velikosti 1/2 panu XXXXX za kupní cenu ve výši 9 800,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.3. 

 

47. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX a pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 136/1 ostatní plocha o 
výměře 150 m2, parc. č. 608/15 ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 121/28 ostatní 
plocha o výměře 3 m2 a parc. č. 121/6 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

48. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s rekonstrukcí vodovodu DN 150 na vodovod DN 300 
na pozemcích parc. č. 737 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a 
parc. č. 495/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, se společností Projekt 
Slavonínská, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

49. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně dešťové 
kanalizace, chodníků, veřejného osvětlení, chráničky na optický kabel, vodovodu, splaškové 
kanalizace a bezdrátových hlásičů varovného a informačního systému na pozemcích parc. č. 
533/18 a parc. č. 533/33, vše orná půda, parc. č. 1172 vodní plocha, parc. č. 1171, parc. č. 
1173, parc. č. 1123/2 a parc. č. 1169, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, se společností Projekt Slavonínská, s.r.o., v souladu s vyjádřením ODUR dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2. 
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50. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 150  a DN 100 a kanalizace DN 300 se společností Projekt Slavonínská, s.r.o., 
dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

51. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodu DN 90 (D 110x10) na 
pozemcích parc. č. 1220/1, parc. č. 1114/1 a parc. č. 1117/1, vše ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, s XXXXX, jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

52. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
vodovodu DN 90 (D 110x10) s XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

53. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
EM/BKS/002575/2020/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX, dle 
důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

54. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 100 a kanalizace DN 250 manžely XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

55. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodu DN 80 na pozemcích 
parc. č. 812/96, parc. č. 1146, parc. č. 1157/1 a parc. č. 1158/2, vše ostatní plocha a parc. č. 
1149 vodní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manžely XXXXX, jako budoucími 
dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

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

 

57. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 
1963/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Vertex services s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

58. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1963/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Vertex services s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 

 

59. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 6. 2020, bod programu č. 3., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 288 trvalý travní porost a parc. č. 748 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 
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60. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 288 trvalý travní porost a parc. č. 748 ostatní plocha, vše v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.2. 

 

61. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 9. 2018, bod programu č. 3., bod č. 7.5. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemcích parc. č. 253/2, parc. č. 263/2, a parc. č. 388/135, vše orná půda, parc. č. 
388/21, parc. č. 388/71 a parc. č. 1013, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 
782/2, parc. č. 808/9 a parc. č. 808/11, vše lesní pozemek, parc. č. 782/3, parc. č. 782/6 a 
parc. č. 782/13, vše orná půda, parc. č. 808/10, parc. č. 1458/8, parc. č. 1458/10, parc. č. 
1458/11, parc. č. 1460/2, parc. č. 1970/4, parc. č. 1970/5 a parc. č. 1970/29, vše ostatní 
plocha, vše v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc, parc. č. 501/22 a parc. č. 501/23, vše 
ostatní plocha, parc. č. 501/25 a parc. č. 501/26, vše orná půda, vše v k. ú. Bystrovany, obec 
Bystrovany a umístění a provozování podzemního kabelového vedení VN na mostní 
konstrukci lávky L12 - Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny nad pozemkem parc. 
č. 1473/1 vodní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

62. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 253/2, parc. č. 263/2 a parc. č. 388/135, vše orná půda, parc. č. 388/21, 
parc. č. 388/71 a parc. č. 1013, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 782/2, parc. 
č. 808/9 a parc. č. 808/11, vše lesní pozemek, parc. č. 782/3, parc. č. 782/6 a parc. č. 
782/13, vše orná půda, parc. č. 808/10, parc. č. 1458/8, parc. č. 1458/10, parc. č. 1458/11, 
parc. č. 1460/2, parc. č. 1970/4, parc. č. 1970/5 a parc. č. 1970/29, vše ostatní plocha, vše v 
k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc, parc. č. 501/22 a parc. č. 501/23, vše ostatní plocha a 
parc. č. 501/26 orná půda, vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany a umístění a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na mostní konstrukci lávky L12 - Lávka pro pěší přes 
řeku Bystřici z ulice Libušiny nad pozemkem parc. č. 1473/1 vodní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.3. 

 

63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 913/67 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

64. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 913/67 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.4. 

 

65. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 776/5 orná půda a parc. č. 1154 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.5. 
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66. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení na pozemcích parc. č. 776/5 orná půda a parc. č. 1154 
ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

67. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 2004/3 a parc. č. 319/22, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

68. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 942 zahrada, parc. č. 404/2, parc. č. 404/3, parc. č. 404/8, parc. č. 406/6, 
parc. č. 413/2, parc. č. 414/2, parc. č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 609/5, 
parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č. 619/5, parc. č. 624/10, parc. č. 624/12, parc. č. 624/15, 
parc. č. 624/19, parc. č. 634/2, parc. č. 634/10, parc. č. 634/14, parc. č. 644/4, parc. č. 645/5, 
parc. č. 861/1, parc. č. 866, parc. č. 946, parc. č. 954/1, parc. č. 955/1, parc. č. 959/2, parc. 
č. 959/5, parc. č. 959/6 a parc. č. 1152, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

69. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 942 zahrada, parc. č. 404/2, parc. 
č. 404/3, parc. č. 404/8, parc. č. 406/6, parc. č. 413/2, parc. č. 414/2, parc. č. 437/1, parc. č. 
437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 609/5, parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č. 619/5, parc. č. 
624/10, parc. č. 624/12, parc. č. 624/15, parc. č. 624/19, parc. č. 634/2, parc. č. 634/10, parc. 
č. 634/14, parc. č. 644/4, parc. č. 645/5, parc. č. 861/1, parc. č. 866, parc. č. 946, parc. č. 
954/1, parc. č. 955/1, parc. č. 959/2, parc. č. 959/5, parc. č. 959/6 a parc. č. 1152, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 634/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

71. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 609/5, parc. č. 866, parc. č. 1027/4, parc. č. 1027/9 a parc. č. 1030/5, vše ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

72. schvaluje 
podání odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci č. j. 29 C 209/2019-346 ze 
dne 21. 5. 2021 ve věci určení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 311/1 trvalý travní 
porost (dle GP parc. č. 311/3 trvalý travní porost) o výměře 481 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 



 10 

 
 

3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 1729/2 o výměře 203 m², parc.č. 1732/2 o 
výměře 644 m² a parc.č. 1920/6 o výměře 9 m² všechny ostatní plocha v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správy 
železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 70994234 
jako pronajímatele a statutárního města Olomouc jako nájemce na dobu neurčitou za 
nájemné ve výši 61,- Kč/m²/rok bez DPH a náhradu za užívání dle důvodové zprávy dle 
důvodové zprávy bod 1.1, 

 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 541/2 o výměře 42 m², ostatní plocha a parc. 
č. 541/5 o výměře 25 m², ostatní plocha v k.ú. Olomouc - město u Olomouce, ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 70994234 jako pronajímatele a statutárního města Olomouc 
jako nájemce na dobu neurčitou za nájemné ve výši 61,- Kč/m²/rok bez DPH a náhradu za 
užívání dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

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

 

4 Veřejná zakázka č. 21029 - ČOV - sušárna kalů - zahájení, 
komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

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

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

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

 

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

 

5 Dohoda o vypořádání závazků  - Tramvajová trať II. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dohodu o vypořádání závazků dle DZ a pověřuje nám. Majora k podpisu Dohody o 
vypořádání závazků 

 

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

 

6 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

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

b) U letiště 8, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

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

d) Synkova 8, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1d) 

e) Balbínova 3, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1e) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

Dětský domov, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 
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XXXXX, Školní 1, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 8, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

  

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

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
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c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

Charita Olomouc, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

Charita Olomouc, Černá cesta 14, Olomouc 

Charita Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 7, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Školní 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc - na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc – na 3 měsíce 

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

 

3. nevyhovuje 
žádosti o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, Topolová 9, Olomouc, s XXXXX, trvale 
bytem XXXXX, Konice a ukládá SNO, a.s., vyzvat žadatele k vyklizení bytu, dle důvodové 
zprávy bod 2) 
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4. schvaluje 
provedení navrhovaných protihlukových opatření v domě Holická 51, Olomouc a vstup na 
přilehlý pozemek, za účelem přípravných prací a realizace, dle důvodové zprávy bod 4) 

 

5. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o spolupráci s exekutorskými úřady za období 1-6/2021, dle 
důvodové zprávy bod 5) 

 

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

 

7 Rozpočtové změny roku 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy 

 

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

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

Předložil: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Havarijní situace Klášterní Hradisko - odstranění škod 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařazení částky 221 651,- Kč do soupisu nekrytých požadavků a zároveň ihned její vykrytí z 
rezervy rozpočtu města RMO/ZMO. 

 

Předložil: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

9 Rozšíření restaurační předzahrádky Na Střelnici 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
rozšíření předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ELDORÁDO a vinotéky 
ČERVENÝ v travnaté ploše na ulici Na Střelnici v rozsahu 16 m2 pro žadatele Helenu 
Klusákovou 

 

3. ukládá 
informovat žadatele 

T: 9. 8. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

10 Volební kampaně - odsouhlasení místa pro stánky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. povoluje 
umístění stanu 3 x 3 m na nároží ulice Aksamitova a třída Svobody kvůli předvolební 
kampani pro strany - TRIKOLORA-hnutí občanů a Česká pirátská strana 

 

3. ukládá 
informovat žadatele 

T: 9. 8. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

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

 

11 „Lávka přes Sitku na trase Štěpánov - Olomouc - Černovír“ – z 
dotačního programu Olomouckého kraje - Smlouva o 
poskytnutí dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu 
Individuální dotace v oblasti dopravy a silničního hospodářství 2021 na realizaci projektu s 
názvem "Lávka přes Sitku na trase Štěpánov - Olomouc - Černovír" 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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12 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Zprávu o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2021 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

13 Reporting městských akciových společností, kde je statutární 
město Olomouc jediným akcionářem – květen 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 13. 
 

 

14 Hřbitovy města Olomouce - výběrové řízení na ředitele 
příspěvkové organizace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu o postupu při realizaci výběrového řízení na ředitele 
příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce 

 

2. schvaluje 
text oznámení o vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové komise dle důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
realizovat výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce 
prostřednictvím PhDr. Edita Bosáková, U Kapličky 288/15, 779 00 Olomouc - Nové Sady, 
IČO 60946318 

T: 25. 10. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 14. 
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15 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu 
movitého majetku OSTR/INO/1440/2021/Zem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/1440/2021/Zem 

 

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

T: 9. 8. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

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

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s vyřazením dlouhodobého majetku dle důvodové zprávy 

 

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

T: 9. 8. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

17 Místní agenda 21 – Pravidla soutěže projektů „Vytuň si školu“ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Pravidla soutěže projektů „Vytuň si školu!“ 

 

3. schvaluje 
poskytnutí finančních prostředků v maximální výši 60 000 Kč na realizaci aktivit vyplývajících 
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z komunitního plánování 

 

4. ukládá 
odboru strategie a řízení zajistit ve spolupráci s odborem školství vyhlášení soutěže projektů 
„Vytuň si školu!“ v termínu dle Přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

T: 13. 9. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 

Bod programu: 17. 
 

 

18 Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v Programu na 
podporu JSDH 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
znění dodatků smluv o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora, podpisem dodatků smluv o poskytnutí 
dotací dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

19 Darovací smlouva - úhrada vícenákladů určené školy v době 
uzavření škol 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí finančního daru Olomouckého kraje ve výši 367.488,- Kč 

 

3. schvaluje 
darovací smlouvu dle přílohy č. 1 

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora podpisem darovací smlouvy 

 

5. schvaluje 
zapojení finančního daru do rozpočtu odboru školství pro příspěvkovou organizaci Základní 
školu Olomouc, Stupkova 16 a z toho vyplývající rozpočtové změny 
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6. ukládá 
zajistit převod finančních prostředků příspěvkové organizaci Základní škola Olomouc, 
Stupkova 16 

T: 13. 9. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

Bod programu: 19. 
 

 

20 Výjimka z počtu dětí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. povoluje 
výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Olomouc - Týneček pro školní rok 2021/2022 dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat ředitele školy o přijatém usnesení 

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

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

21 Platové zařazení ředitelek škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
platové zařazení ředitelky základní a mateřské školy dle bodu A) důvodové zprávy 

 

3. bere na vědomí 
změnu platového zařazení ředitelky a zástupkyně ředitelky dle bodu B) důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelky škol 

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

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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22 Dětské jesle Husitská - příprava investičního záměru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zadání stavebně technického průzkumu a investičního záměru zřízení dětských jeslí v areálu 
MŠ Husitská, dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zadat zhotovení stavebně technického průzkumu a investičního záměru, dle důvodové 
zprávy 

T: 23. 8. 2021 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

4. ukládá 
zařadit zpracování projektové dokumentace do návrhu plánu na rok 2022 

T: 27. 9. 2021 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

23 Volnočasové vouchery - návrh smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu vč. přílohy 

 

2. schvaluje 
návrh smlouvy včetně příloh dle předložené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské podepsat schválený návrh smlouvy dle 
důvodové zprávy 

T: 9. 8. 2021 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

24 Dotace v oblasti kultury 2021_Kulturní akce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně upravených příloh 
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2. schvaluje 
schvaluje rozpočtovou změnu dle předložené důvodové zprávy na vykrytí chybějící částky 

 

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

 

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

 

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

 

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

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

T: 9. 8. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

25 Aljo Beran - výpůjčka obrazů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
tajemníka MMOl podpisem smlouvy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
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26 Půlmaraton Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přepravu účastníků půlmaratonu v prostředcích DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
realizaci odtahů vozidel dle předložené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

27 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Na Zahrádkách 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

28 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VINOTÉKA v ulici Na 
Střelnici (Bořivojova 1) , Olomouc, v rozsahu 1,65 m2  pro žadatele   fu Vinotéky Červený 
s.r.o.,  Turgeněvova 12, Černovice 618 00 Brno,  na dobu  od 15.7. do 30.9. 2021. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

29 Systém hospodaření s vozovkou  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
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30 Energomost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
schvaluje postup dle bodu 3. důvodové zprávy a její přílohy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

31 Přehled mostních konstrukcí SMOl a plán jejich rekonstrukcí 
do r. 2030 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrhy řešení dle bodů A., B., C., D. 

 

3. ukládá 
odboru investic postupovat dle návrhů řešení bodů A., B., 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. schvaluje 
přímé zadání na zpracování projektové dokumentace dle návrhu řešení bodu B. důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

32 Petice "za vybudování chodníku k budově ZŠ Svatoplukova ..." 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odpovědět petentům dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 

T: 9. 8. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
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3. ukládá 
odboru investic postupovat dle bodu 3. důvodové zprávy 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

33 Stav digitálních systémů MMOl s návrhem na jejich 
modernizaci. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařadit částku 2mil.Kč za náklady na obnovu po hackerském útoku do soupisu nekrytých 
požadavků a ihned vykrýt z rezervy RMO/ZMO do rozpočtu odboru informatiky a Smart City. 

 

3. ukládá 
zřídit dva nové rozpočtové prvky: Digitalizace - investice a Digitalizace-služby pro alokování 
prostředků na modernizaci digitálních systémů MMOl. 

T: 27. 9. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odboru informatiky a Smart City 
 

4. schvaluje 
zařadit částku 2,8 mil.Kč na náklady na modernizaci počítačového vybavení na rok 2021 
uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků a ihned vykrýt z 
rezervy RMO/ZMO do nově vytvořeného rozpočtového prvku Digitalizace - investice dle 
usnesení č. 3 

 

5. schvaluje 
zařadit částku 1,8 mil.Kč na náklady na modernizaci počítačového vybavení na rok 2021 
uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků a ihned vykrýt z 
rezervy RMO/ZMO do nově vytvořeného rozpočtového prvku Digitalizace - služby dle 
usnesení č. 3 

 

6. ukládá 
předkládat do návrhů provozních rozpočtů odboru informatiky a SC v následujících pěti 
letech pravidelné navyšování 10% 

T: ročně 
O: vedoucí odboru informatiky a Smart City 
 

7. ukládá 
zařadit částky dle přílohy č. 2 důvodové zprávy do návrhu rozpočtu na r. 2022 a 2023 ve 
struktuře dle přílohy č. 2 dle návrhu usnesení č. 3 

T: ročně 
O: vedoucí odboru informatiky a Smart City 
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8. ukládá 
zpracovat projekty na modernizaci AV techniky v zasedacím sále ZMO a zasedací místnosti 
RMO v budově Hynaisova 10 ve vazbě na modernizaci ovládání inteligentní budovy 
Hynaisova 10. 

T: 27. 9. 2021 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

9. schvaluje 
oddělení sítí městských organizací a MP Olomouc od sítě MMOl. 

 

10. ukládá 
oddělení sítí městských organizací a MP Olomouc od sítě MMOl 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru informatiky a Smart City 
 

11. ukládá 
v rámci návrhu rozpočtu na rok 2022 zajistit převedení rozpočtových položek dle bodu 5.2. z 
rozpočtu odboru informatiky a SC do rozpočtu Městské policie Olomouc. 

T: 13. 9. 2021 
O: vedoucí odboru informatiky a Smart City, vedoucí ekonomického odboru, ředitel 

Městské policie Olomouc 
 

12. ukládá 
na základě odstavce 5.3. "Personálně organizační opatření" zpracovat a předložit RMO 
novou organizační strukturu odboru informatiky a SC s důrazem na nové rozdělení 
kompetencí, zastupitelnosti a pracovních náplní. 

T: 8. 11. 2021 
O: vedoucí odboru informatiky a Smart City 
 

13. schvaluje 
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli dle 
odstavce 5.4. "Zajištění extérních specialistů" dle předložené důvodové zprávy 

 

14. pověřuje 
Mgr. Matouše Pelikána, náměstka primátora k podpisu smlouvy, případně dodatků ke 
smlouvě s vybraným dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení dle návrhu 
usnesení bod č. 13 

 

15. schvaluje 
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli dle 
odstavce 5.5." Zajištění služeb sledování sítě" dle předložené důvodové zprávy 

 

16. pověřuje 
Mgr. Matouše Pelikána, náměstka primátora k podpisu smlouvy, případně dodatků ke 
smlouvě s vybraným dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení dle návrhu 
usnesení bod č. 15 

 

17. ukládá 
zpracování a předložení návrhu na optimalizaci a zvýšení bezpečnosti webů SMOl 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
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18. ukládá 
předložit zprávu o postupu prací uvedených v předložené důvodové zprávě 

T: březen 2022 
O: vedoucí odboru informatiky a Smart City 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 33. 
 

 

34 Kontrola dotace u Českomoravské provincie Kongregace 
sester premonstrátek, poskytnuté v roce 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 34. 
 

 

35 Kontrola dotace u společnosti BASKETBAL OLOMOUC s.r.o., 
poskytnuté v roce 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 35. 
 

 

36 Kontrola dotace u společnosti POMADOL s.r.o., poskytnuté v 
roce 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 36. 
 

 

37 Kontrola vnitřních směrnic příspěvkových organizací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 37. 
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38 Podpora společensko - prospěšných projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy ve znění dle vzorových smluv 

 

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

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 38. 
 

 

39 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu 
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 

 

Předložil: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 

40 Bytové záležitosti BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 1, písm. a) – f) 
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Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 40. 
 

 

41 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. neschvaluje 
organizační změnu v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zpracovat komplexní materiál k dopadům nového Stavebního zákona na SMOl 

T: 13. 9. 2021 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 41. 
 

 

42 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - 
převody bytů – návrh dalšího postupu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
přeloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy a schvaluje Pracovní skupinu a způsob doplnění jejich 
členů 

 

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

Bod programu: 42. 
 

 

43 AQUAPARK OLOMOUC, a.s. – zvýšení základního kapitálu 
nepeněžitým vkladem – rozhodnutí jediného akcionáře 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
jako jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
nepeněžitým vkladem pozemku parc.č. 1081/120 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc vydáním 
1530 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/akcie, a to usnesením ve formě 
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notářského zápisu notářky JUDr. Ireny Bischofové, který bude přílohou a nedílnou součástí 
tohoto rozhodnutí 

 

3. schvaluje 
Smlouvu o výkonu funkce mezi společností AQUAPARK OLOMOUC, a. s. a Mgr. Tomášem 
Dohnalem, členem dozorčí rady 

 

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

Bod programu: 43. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

  

 


