
 

USNESENÍ 
 

z 90. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 8. 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 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 9. 8. 2021 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2021 bod 2, část 1 ve věci schválení záměru 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. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2021 bod 2, část 2 ve věci schválení podmínek veřejné 
elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. 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. 

 

4. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
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5. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 1044 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1044/2 ostatní 
plocha) o výměře 4 500 m2 v k. ú. Dalov, obec Šternberk ve vlastnictví města Šternberk za 
části pozemku parc. č. 1098/2 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1098/10 lesní pozemek o 
výměře 2 528 m2 a parc. č. 1098/11 lesní pozemek o výměře 1 421 m2) o celkové výměře 3 
949 m2 a část pozemku parc. č. 1097 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1097/2 lesní pozemek) 
o výměře 551 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

6. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 132/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 132/28 ostatní 
plocha) o výměře 338 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.2. 

 

7. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 12. 2020, bod programu č. 2., bod č. 3. 9. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu pozemku parc. č. 359/2 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

8. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 359/2 zahrada v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 

 

9. schvaluje 
záměr změnit smlouvy o výpůjčkách, jejichž předmětem jsou části  pozemku parc. č. 249/7 
(zahrádky č. 1 – č. 23) a části pozemku parc. č. 265/6 (zahrádky č. 23 – č. 38, zahrádky č. 40 
– č. 76  a zahrádky č. 102 – č. 106), vše zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc. Změnami smluv o výpůjčkách by mělo dojít k prodloužení doby výpůjček do 14. 
11. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

10. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-SMV/VYP/002854/2017/Sul ze dne 14. 12. 2017 
uzavřenou se státním podnikem Povodí Moravy, s.p., jejímž předmětem je výpůjčka části 
pozemku parc. č. 94/58 ostatní plocha o výměře 6 127 m2 v k. ú. Olomouc –město, obec 
Olomouc a dále části pozemků parc. č. 959/1 ostatní plocha o výměře 688 m2 a parc. č. 
959/51 ostatní plocha o výměře 265 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou 
smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k zúžení předmětu výpůjčky o části pozemků parc. č. 959/1 
ostatní plocha o výměře 688 m2 a parc. č. 959/51 ostatní plocha o výměře 265 m2, oba v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

11. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 601/8 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

12. nevyhovuje žádosti 
společnosti JAMAPA Invest s.r.o. o nájem částí pozemků parc. č. 357/13 ostatní plocha o 
výměře 1 m2 a parc. č. 601/8 ostatní plocha o výměře 1 m2 vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce a části  pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-
město, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

13. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/002494/2014/Plh ze dne 27. 1. 2015, ve 
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znění dodatku č. 1, uzavřenou se společností BONITREAL s.r.o., jejímž předmětem je nájem 
pozemků v k. ú. Hodolany, k. ú. Olomouc-město, k. ú. Nová Ulice, k. ú.  Nové Sady u 
Olomouce, k. ú. Povel, k. ú. Holice u Olomouce, k. ú. Neředín, k. ú. Chválkovice, k. ú. Lazce, 
k. ú. Klášterní Hradisko, k. ú. Pavlovičky a k. ú. Nový Svět u Olomouce, vše obec Olomouc. 
Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí částí pozemku parc. č. 1414/1 ostatní 
plocha o celkové výměře 2 m2 v k. ú. Chválkovice a části pozemku parc. č. 1930 ostatní 
plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc z předmětu nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

14. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/ 003218/2017/Plh ze dne 26. 9. 2018 
uzavřené se společností RENGL, s.r.o., jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. Bělidla, 
Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní 
Hradisko, Lazce, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady u Olomouce, Olomouc-město, 
Pavlovičky, Povel, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany u Olomouce a Lošov, vše 
obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 
1029/28 ostatní plocha o výměře 1,10 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, a části pozemku 
parc. č. 115/17 ostatní plocha (nově parc. č. 115/38 ostatní plocha) o výměře 4 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, z předmětu pachtu a k rozšíření předmětu pachtu o část pozemku 
parc. č. 451/34 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, a dále ke snížení 
pachtovného za část pozemku parc. č. 1029/28 ostatní plocha o  výměře 1,10 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc, za období od 1. 11. 2020 do skončení pachtu této části pozemku a o 
pachtovné za část pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc za období od 1. 4. 2021 do skončení pachtu této části pozemku, a dále o 
pachtovné za část pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, konkrétně pak část zděného oplocení, které je součástí tohoto 
pozemku, za období od 19. 1. 2020 do ukončení realizace stavby protipovodňových opatření 
na ul. Nábřeží v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

15. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002400/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016, 
ve znění dodatku č. 1, uzavřenou s paní XXXXX, jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. 
Kožušany, obec Kožušany - Tážaly, Vsisko, obec Velký Týnec, Nové Sady u Olomouce, 
Hodolany, Nemilany, Holice u Olomouce, vše obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by 
mělo dojít k vyjmutí částí pozemků parc. č. 1736/62 o výměře 16 m2, parc. č. 1736/79 o 
výměře 119 m2 a parc. č. 1736/80 o výměře 1577 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u 
Olomouce, a části pozemku parc. č. 930/1 trvalý travní porost o výměře 118 m2 v k. ú. 
Nemilany, vše obec Olomouc z předmětu pachtu a k rozšíření předmětu pachtu o části 
pozemků parc. č. 929 ostatní plocha o výměře 19 m2, parc. č. 931/6 o výměře 298 m2, parc. 
č. 950/9 o výměře 479 m2, vše orná půda, části pozemků parc. č. 1034 o výměře 223 m2, 
parc. č. 1039 o celkové výměře 2239 m2, parc. č. 1231/1 o celkové výměře 584 m2, parc. č. 
1231/6 o výměře 54 m2, parc. č. 1028 o výměře 2 m2, parc. č. 1247/173 o výměře 73 m2, 
vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

16. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016 
ve znění dodatků č. 1 až č. 4 uzavřené s družstvem Zemědělské družstvo Unčovice, jejímž 
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, v k. ú. 
Příkazy, obec Příkazy, v k. ú. Unčovice, obec Litovel a dále v k. ú. Černovír, Chomoutov, 
Lošov, Neředín, Radíkov u Olomouce, Řepčín, Topolany u Olomouce, vše obec Olomouc 
Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí pozemků parc. č. 1746 o výměře 1181 
m2 a parc. č. 1770 o výměře 1599, vše trvalý travní porost v k. ú. Lošov, obec Olomouc z 
předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
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17. schvaluje 
záměr bezúplatně převést části pozemků parc. č. 111/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
111/40 ostatní plocha) o výměře 17 424 m2 a parc. č. 111/23 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
111/39 ostatní plocha) o výměře 8 147 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.11. 

 

18. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

19. neschvaluje 
podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci č.j. 29 C 262/2020-87 ze dne 1. 
7. 2021 ve věci určení vlastnického práva manželů XXXXX k části pozemku parc. č. 624/12 
ostatní plocha, ostatní komunikace (dle GP parc č. 624/47 ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 26 m2) v k. ú. Hodolany, obec a okres Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

20. schvaluje 
prominutí náhrady za bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemků parc. č. 105/46 
ostatní plocha a parc. č. 124/10 ostatní plocha, oba v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 210/5 
ostatní plocha v k. ú. Lazce, parc. č. 624/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 515/2 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc za období od 1. 8. 2018 do 25. 10. 2020 
bez právního důvodu ve výši 18.565,74 Kč společnosti DCI KINO Olomouc s.r.o., se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

21. uděluje 
souhlas společnosti protechnik s.r.o. s dočasným přístupem a příjezdem přes pozemek parc. 
č. 615/19 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc k pozemkům parc. č. 615/39 ostatní 
plocha a parc. č. st. 1526/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, 
adminis., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti protechnik s.r.o. za 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

22. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/001137/2015/Mlc ze dne 13. 4. 2015 ve znění 
dodatků č. 1 až 3 uzavřenou s pobočným spolkem Tělocvičná jednota Sokol Olomouc - Nový 
Svět,  jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 724/2 ostatní plocha o výměře 5 
250 m2 a pozemku parc. č. st. 1258 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2, oba v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, spočívající v udělení dodatečného souhlasu s umístěním 
dočasné stavby dřevěné pergoly na části pozemku parc. č. 724/2 ostatní plocha o výměře 
22,6 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a s umístěním dočasné stavby stavební buňky na 
části pozemku parc. č. 724/2 ostatní plocha o výměře 12,5 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. 
ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

24. schvaluje 
podání žaloby na vyklizení a následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení části 
pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a 
podání žaloby na zaplacení a následně podání exekučního návrhu v případě nezaplacení 
bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 
35 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, proti manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 
3.6. 
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25. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti StrongMed s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

26. schvaluje 
skončení nájmu dle nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/002761/2017/Sul uzavřené dne 12. 
10. 2017 s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

27. 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 pana XXXXX k této smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

28. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/ PACH/002392/2016/Kol ze dne 15. 9. 2016, ve 
znění dodatku č. 1, uzavřené s panemXXXXX, jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. 
Holice u Olomouce, Chválkovice a Pavlovičky, vše obec Olomouc spočívající ve 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. 3.9. 

 

29. schvaluje 
změnu náležitostí nájmu 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 spočívající ve 
změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

30. schvaluje 
nájem prostoru 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 spolku Zeměkoule, z.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

31. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 320/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 320/27 
ostatní plocha) o výměře 136 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

32. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. st. 339 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

33. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o směnu pozemku parc. č. 107 orná půda v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 121/55 orná půda 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXXo směnu pozemku parc. č. 545/5 ostatní plocha v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 110/9 
zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů XXXXX dle důvodové zprávy 



 6 

bod č. 4.3. 

 

35. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 377/5 a parc. č. 377/6, oba trvalý travní 
porost v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

36. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 377/5 a parc. č. 377/6, oba trvalý travní 
porost v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

37. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu DN 150 a splaškové 
kanalizace DN 300 na pozemcích parc. č. 1036/1 ostatní plocha a parc. č. 1038, parc. č. 
1011/78, vše trvalý travní porost a parc. č. st. 863 zastavěná plocha nádvoří, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, se společností Bryckard a.s., jako budoucím prodávajícím, dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

38. souhlasí 
s provedením technického zhodnocení HUBGRADE dispečerského pracoviště ČOV Nové 
Sady u Olomouce a s odepisováním tohoto technického zhodnocení společností 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

39. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 8. 2016, bod programu č. 2., bod č. 6.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 
95/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

40. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 95/1 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Výstaviště 
Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

41. schvaluje 
prominutí úhrady smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč společnosti Výstaviště Flora Olomouc, 
a.s. se zdůvodněním, dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

42. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 592/1, 
parc. č. 623/6 a parc. č. 623/17, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 623/6, parc. č. 623/13 a parc. č. 
623/17, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

43. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. st. 932 zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 114/11, parc. č. 
114/12 a parc. č. 114/14, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
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44. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 
1140, parc. č. 1226 a parc. č. 1231/6, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti KABELOVÝ servis, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

45. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1140, parc. č. 1226 a parc. č. 1231/6, vše 
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti KABELOVÝ servis, 
spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

46. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 4. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 178/3 orná půda, parc. č. 178/2, parc. č. 183/31, parc. č. 1059/2, 
parc. č. 1059/19, parc. č. 1059/22 a parc. č. 1126, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.5. 

 

47. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 178/3 orná půda, parc. č. 178/2, parc. č. 183/31, parc. č. 1059/2, parc. č. 
1059/19, parc. č. 1059/22 a parc. č. 1126, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

48. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 8. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 629/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

49. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 629/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

50. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 8. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.15. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 99/15 a parc. č. 125/10, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.7. 

 

51. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 99/15 a parc. č. 125/10, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

52. 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 
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

53. revokuje 
usnesení RMO ze dne 5. 12. 2017 bod č. 4, část usnesení č. 66 ve věci schválení zřízení 
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 487/3, parc. č. 487/4, parc. č. 487/53, parc. č. 487/69, parc. č. 498/1, parc. č. 499/1, 
parc. č. 499/3 a parc. č. 529, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

54. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 487/3, parc. č. 487/4, parc. č. 487/53, parc. č. 487/69, parc. č. 498/1, 
parc. č. 499/1, parc. č. 499/3 a parc. č. 529, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

55. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 2. 2018 bod č. 2, část usnesení č. 72 ve věci schválení zřízení 
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 105/18, parc. č. 105/27 a parc. č. 105/24, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.10. 

 

56. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 105/18, parc. č. 105/27 a parc. č. 105/24, vše ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.10. 

 

57. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 504/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

58. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 504/1 ostatní plocha v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.11. 

 

59. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 8. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.18. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 480/1, parc. č. 480/31, parc. č. 487/3 a parc. č. 487/4, vše 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

60. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 480/1, parc. č. 480/31, parc. č. 487/3 a parc. č. 487/4, vše ostatní plocha 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.12. 
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61. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 907/8, parc. č. 1053/1, parc. č. 913/70, parc. č. 913/67, parc. č. 907/7, parc. č. 
1054/1, parc. č. 1053/9 a parc. č. 1054/11, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

62. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích na pozemcích parc. č. 907/8, parc. č. 1053/1, 
parc. č. 913/70, parc. č. 913/67, parc. č. 907/7, parc. č. 1054/1, parc. č. 1053/9 a parc. č. 
1054/11, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 373/22 ostatní plocha, parc. č. 373/23 ostatní plocha, parc. č. 616/2 ostatní plocha, 
parc. č. 616/4 ostatní plocha, parc. č. 616/5 ostatní plocha, parc. č. 670/25 orná půda, parc. 
č. 670/41 orná půda, parc. č. 728/61 ostatní plocha, parc. č. 1419/1 ostatní plocha, parc. č. 
1419/2 ostatní plocha, parc. č. 1468/12 ostatní plocha a parc. č. 1468/14 ostatní plocha, vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

64. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 373/22 ostatní plocha, parc. č. 373/23 
ostatní plocha, parc. č. 616/2 ostatní plocha, parc. č. 616/4 ostatní plocha, parc. č. 616/5 
ostatní plocha, parc. č. 670/25 orná půda, parc. č. 670/41 orná půda, parc. č. 728/61 ostatní 
plocha, parc. č. 1419/1 ostatní plocha, parc. č. 1419/2 ostatní plocha, parc. č. 1468/12 
ostatní plocha a parc. č. 1468/14 ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

65. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 79/24, parc. č. 79/108, parc. č. 515/1, parc. č. 515/2, parc. č. 515/5, parc. č. 515/43, 
parc. č. 515/79, parc. č. 540/50, parc. č. 540/55 a parc. č. 545/2, vše ostatní plocha a parc. č. 
79/47 zahrada, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 429/94, parc. č. 480/6, parc. č. 485/2, parc. č. 
549/3, parc. č. 607/1 a parc. č. 607/7, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.15. 

 

66. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 79/24, parc. č. 79/108, parc. č. 515/1, 
parc. č. 515/2, parc. č. 515/5, parc. č. 515/43, parc. č. 515/79, parc. č. 540/50, parc. č. 
540/55 a parc. č. 545/2, vše ostatní plocha a parc. č. 79/47 zahrada, vše v k. ú. Neředín, 
parc. č. 429/94, parc. č. 480/6, parc. č. 485/2, parc. č. 549/3, parc. č. 607/1 a parc. č. 607/7, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Dešťová kanalizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu. 

 

2. ukládá 
OSTR jednat s Povodím Moravy, s.p. o vypracování projektové dokumentace na vybudování 
nové přečerpávací stanice, zahrnutí vybudování této přečerpávací stanice do řízení v rámci 
stavby „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém 
břehu a napojení levobřežního ramene“ (PPO IV. A etapa) a o podmínkách vlastní realizace 
přečerpávací stanice včetně návrhu financování. 

T: 8. 11. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

3. souhlasí 
s úpravou výustního objektu dešťové kanalizace označené v dokumentaci jako SO 03.1.5 – 
Opatření na dešťové kanalizaci na PB. 

 

4. souhlasí 
s tím, že do doby vybudování nové přečerpávací stanice bude provizorně zajištěn její provoz 
dle důvodové zprávy. 

 

5. schvaluje 
zařadit do nekrytých požadavků pro rok 2021 částku 250.000,- Kč bez DPH na vyfrézování 
betonových usazenin a kořenů, zprovoznění automatizovaného systému v přečerpací stanici, 
případně zřízení bypass dle důvodové zprávy. 

 

6. ukládá 
odboru ekonomickému MMOl vykrytí částky 250.000,- Kč bez DPH na vyfrézování 
betonových usazenin a kořenů, zprovoznění automatizovaného systému v přečerpávací 
stanici, případně zřízení bypass nejpozději do 13. 9. 2021. 

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

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části 
pozemku parc.č. 495/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, (č. silnice II/570), a části 
pozemků parc.č. 601/1, parc.č. 663/4, parc.č. 134/14 a parc. č. 610/3, vše ostatní plocha, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s 
právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nájem bude 
uzavřen na dobu určitou za nájemné, stanovené součinem ceny za den dle délky zásahu a 
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počtem dnů trvání zásahu, cena za protlak silnice III. třídy je 300,- Kč za běžný metr za den. 
Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti povinného strpět na předmětné části 
pozemku uložení kabelového vedení pro dohledové kamery a v povinnosti umožnit 
oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem provádění údržby a 
veškerých oprav kabelového vedení pro dohledové kamery na dobu neurčitou za 
jednorázovou náhradu, která stanovena znaleckým posudkem (cena v místě a čase 
obvyklá). Minimálně však 1.000,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.1, 

 

3. schvaluje 
zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích parc. č. 239/1 orná půda,  parc. č. 
250/2, parc. č. 250/3, parc. č. 256/1 a parc. č. 385/3, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Týneček, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce (jako obtížený), spočívající ve 
zřízení, provozování, údržbě, opravách a úpravách podzemního komunikačního vedení v 
rozsahu dle GP a dále v oprávnění vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti se zřízením, 
provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním podzemního komunikačního 
vedení, za jednorázovou úplatu 100,- Kč + DPH na dobu neurčitou ve prospěch společnosti 
CETIN a.s. (jako oprávněný) dle důvodové zprávy bod 1.2, 

 

4. schvaluje 
uzavření podpachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 700/15 o výměře cca 1.800 m² 
orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc od pachtýře XXXXX, bytem Žerůvky 1, 779 00 
Olomouc po dobu realizace stavby – cca 90 dní, za podpachtovné ve výši 5.000,- Kč včetně 
DPH dle důvodové zprávy bod 1.3, 

 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 
120/2, parc.č. 824/36 a parc.č. 824/37 všechny ostatní plocha v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc v rozsahu dle GP ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Ředitelství 
silnic a dálnic České republiky, státní příspěvkové organizace spočívající v umístění 
kabelového vedení světelného signalizačního zařízení (SSZ) a vedení veřejného osvětlení a 
v právu provozovat, vstupovat a vjíždět na služebné pozemky, a to v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním vedené světelného signalizačního zařízení 
a vedení veřejného osvětlení na dobu životnosti inženýrských sítí za jednorázovou úhradu ve 
výši 865,15 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod 1.4. 

 

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

5 Topolany – novostavba chodníků, žádost občanů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařazení akce „Topolany – výstavba chodníků“ k realizaci do plánu na rok 2022 

 

3. schvaluje 
znění odpovědi občanům Topolan 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření „Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností 
CETIN a.s. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 21005 - Nákup elektrické energie na období 
2022 - 2023 - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybrané dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smluv na 
veřejnou zakázku s názvem „Nákup elektrické energie na období 2022 - 2023“ evidenční 
číslo: 21005. 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 21091 - Tř. Svornosti - oprava vozovky, 
úsek II. - zadání 

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. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7.1. 
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9 Veřejná zakázka č. 21092 - Tř. Svornosti - oprava vozovky, 
úsek IV. - zadání 

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. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7.2. 
 

 

10 Veřejná zakázka č. 21069 - Tisk a distribuce Olomouckých listů 
- zadání 

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. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 7.3. 
 

 

11 Veřejná zakázka č. 21096 - Obnova stromořadí - 
Velkomoravská, I. etapa - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

 

4. pověřuje 
Ing. Otakara Štěpána Bačáka 

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: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7.4. 
 

 

12 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: 8. 
 

 

13 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 
2022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se návrhu organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl  

na rok 2022 

 

2. schvaluje 
organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2022 dle důvodové zprávy 

 

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

 

14 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a 
rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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15 OZV k dani z nemovitých věcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu změny obecně závazné vyhlášky o stanovení 
koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území statutárního města Olomouce 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2019 o stanovení 
koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území statutárního města Olomouce dle 
jedné z předložených variant 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi předložit na zasedání ZMO změnu 
obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých 
věcí na území statutárního města Olomouce 

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

Předložil: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

16 Kompenzace občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu 
dlouhodobé investiční akce - přehled žádostí a návrh darovací 
smlouvy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
kompenzací občanům dle důvodové zprávy a příloh 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi uzavřít darovací smlouvy dle 
důvodové zprávy a příloh 

T: 11. 10. 2021 
O: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

17 EIB - revize/konverze úrokové sazby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přijetí úrokové sazby u:   

1. tranže zůstatek ve výši 159 375 000 Kč dle varianty A/ 

2. tranže zůstatek ve výši 159 375 000 Kč dle varianty A/ 

 

3. ukládá 
předložit schválené parametry úrokové sazby na nejbližším zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi podepsat smluvní dokumentaci 
související s přijetím nových úrokových sazeb 

T: 23. 8. 2021 
O: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

18 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

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

 

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

 

Předložil: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

19 Smlouva o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu 
vojenských hudeb 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora statutárního města Olomouce k podpisu smlouvy o 
spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu vojenských hudeb v letech 2022-2026 

T: 27. 9. 2021 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 

20 Nakládání s nemovitým majetkem ve správě SNO, a. s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
SNO, a.s. zajistit zpracování investičního záměru k uvedené investiční akci 

T: březen 2022 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

21 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - 
převody bytů - schválení členů Pracovní skupiny 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
členy Pracovní skupiny k převodům bytů dle upravené důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
objednávku na zpracování posudku u AK JUDr. Žižlavského 

 

4. ukládá 
zařazení částky 227.500,- Kč + DPH do soupisu nekrytých požadavků a její okamžité vykrytí 

T: 23. 8. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
zadat zpracování stanovení ceny obvyklé na garážová stání ve spoluvlastnictví Družstva 
Olomouc, Jižní a Družstva Olomouc, Jiráskova a SMOl 

T: 23. 8. 2021 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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22 Moravské divadlo Olomouc - posílení investičního fondu z 
fondu rezervního  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního dle důvodové 
zprávy 

 

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

T: 23. 8. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

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

 

23 Informace o vnitrokoncernové spolupráci městských 
společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, 
kde je zřizovatelem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit další informaci o vnitrokoncernové spolupráci, 
a to za 2. pololetí r. 2021 

T: leden 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

3. ukládá 
Mgr. Milanu Ferancovi, členu rady města pověřenému k metodickému řízení akciových 
společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem, projednat se 
společnostmi jejich aktivitu a připravenost pro plnění dalších úkolů ze strany SMOl i 
sesterských společností a organizaci 

T: 22. 11. 2021 
O: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
 

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

Bod programu: 19. 
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24 Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce za rok 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s předloženou Zprávou o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 
2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se Zprávou o 
naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2020 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit Zprávu o naplňování Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce za rok 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 20. 
 

 

25 Brownfields na území SMOl v majetku města - návrh dalšího 
postupu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem vytipovaných lokalit k projektové přípravě případně jejich přípravě za účelem 
získání finančních prostředků z vnějších zdrojů. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 21. 
 

 

26 Monitoring památky UNESCO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
site-managerovi zaslat písemné vyjádření k RMZ za rok 2020 dle důvodové zprávy 

T: 23. 8. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
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3. ukládá 
zahájit přípravu výběrového řízení na restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice a ve spolupráci 
s odborem dotačních projektů navrhnout harmonogram akce v návaznosti na možnosti 
čerpání dotace 

T: leden 2022 
O: vedoucí odboru investic, vedoucí odboru dotačních projektů 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 22. 
 

 

27 Bezpečnostní opatření na komunikacích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s navrhovaným postupem dle závěru důvodové zprávy 

 

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

Bod programu: 23. 
 

 

28 Veřejné osvětlení - energetické opatření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA, podpisem smlouvy o dílo dle předložené 
důvodové zprávy 

 

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

Bod programu: 24. 
 

 

29 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kontrole, údržbě a opravách 
komunikací a zimní údržbě 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke Smlouvě o kontrole, údržbě a opravách komunikací a zimní údržbě dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 

T: 23. 8. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

30 Velké opravy komunikací 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
doplnění seznamu velkých oprav 2021 o realizaci akce "Autobusová zastávka Kmochova, 
směr centrum" 

 

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

 

31 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Erbenova 

 

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

 

32 Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Dvorského 33 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit Dodatek zřizovací listiny ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Dvorského 33 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

33 Odměna ředitelky příspěvkové organizace - školy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odměnu ředitelce příspěvkové organizace - školy dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat ředitelku školy o přijatém usnesení 

T: 23. 8. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. povoluje 
umístění stánků nebo stanů o celkové ploše max. 9 m2 na nároží ulice Aksamitova a třída 
Svobody za účelem předvolebních kampaní 

 

3. ukládá 
informovat žadatele 

T: 23. 8. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Štěpán Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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35 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 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
 

36 Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
rezignaci paní Mgr. Radky Piskačové na funkci předsedkyně KMČ 13 Nová Ulice 

 

3. jmenuje 
předsedkyní KMČ 13 Nová Ulice paní Zdenu Tomkovou 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 

37 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 17. zasedání 
ZMO konaného 28. 6. 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 4, část 3 usnesení ZMO ze dne 28. 6. 2021 - Pojmenování ulic: 
- ZMO ukládá informovat příslušné instituce o nových názvech ulic (T: ihned) 
T: 23. 8. 2021 
O: vedoucí oddělení KMČ a DP 
 

2. ukládá 
k bodu 5, část 4 usnesení ZMO ze dne 28. 6. 2021 - Dodatek č. 1 zřizovací listiny a Smlouva 
o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1: 
- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele školy (T: červenec 2021) 
T: 23. 8. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 33. 

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

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

  

 


