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ZÁPIS 
 

ze 92. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 9. 2021 
 
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů), (GDPR); 
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek 
náměstci primátora Major, Pelikán, Bačák, Konečný, Kolářová, 

Záleská 
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Šnevajs, Feranec, Holpuch (přítomen do 13:00 
hodin) 
 
Tichý 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá 
Hladíková 

  

 
čas zahájení: 9:00 hodin zasedací místnost RMO, budova Hynaisova 10 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Kontrola usnesení RMO 
2 2. Majetkoprávní záležitosti 
3 3. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
4 4. Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ, Dolní Hejčínská – rekonstrukce  
  komunikace 
5 5. Rozpočtové změny roku 2021  
6 6. Škodní a likvidační komise 
7 7. Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu 
- 8. SK Sigma Olomouc – vypořádání předsmluvního období (staženo) 
8          9. Bytové záležitosti 
9 10. Plán udržitelné městské mobility Olomouc – dopravní průzkumy 
- 11. Malá zimní hala (staženo) 
10 12. Zvláštní užívání komunikací 
11 13. Schválení názvů nových zastávek MHD 
12 14. „Olomouc plánuje budoucnost“ – Rozhodnutí o změně č. 1 
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13 15.  Hraniční ulice – koordinovaný tah, SSZ – Rámcová smlouva o financování  
  projektu 
14 16. Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc – Rozhodnutí  
  o poskytnutí dotace 
15 17. Příspěvky z rozpočtu SFDI na cyklostezky a bezpečnost dopravy 
16 18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu uzavřené a rekultivované skládky odpadů 
17 19. Plán kontrolní činnosti na rok 2021 
18 20. Kontrola dotace u Handball club Olomouc 1966 z. s. poskytnuté v roce 2020 
19 21.  Kontrola dotace u TJ Lokomotiva Olomouc z. s. poskytnuté v roce 2020 
20 22.  Kontrola dotace u GOLF CLUB OLOMOUC, z. s. poskytnuté v roce 2020 
21 23.  Kontrola hospodaření s majetkem a s fin. Prostředky poskytnutými SMOl 
  v roce 2020 u ZŠ Svatoplukova 
22 24. Audit hospodaření se svěřenými finančními prostředky opatrovanců a agendy 
  sociálních pohřbů 
23 25. Poskytnutí věcného daru Charitě Jeseník 
24 26.  Petice Svatý Kopeček 
25 27. Bytové záležitosti BPS 
26 28. Změny v komisích 
27 29. Podpora společensko-prospěšných projektů 
28 30. Organizační záležitosti – Dodatek č. 20 „Organizačního řádu Magistrátu města  
  Olomouce a Městské policie Olomouc“ 
29 30.1. Organizační záležitosti – Dodatek č. 3 „Podpisového řádu statutárního města  
  Olomouce“ 
30 30.2. Organizační záležitosti 
31 31. Různé 
 
 
 

o O o 
 
92. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh 
programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro. 
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
 

Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO 
Primátor provedl materiálem po jednotlivých stranách a poté nechal prostor na dotazy. 
Dotazy nebyly vzneseny; bylo hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 13. 9. 2021 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu 15 usnesení RMO ze dne 23. 8. 2021 týkající se Petice Svatý Kopeček 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Kličková, Slouková, Michalcová – majetkoprávní odbor 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
záměr směnit pozemek parc. č. 180/14 orná půda o výměře 1 478 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. č. 186/3 orná 
půda (dle GP parc. č. 186/3 orná půda) o výměře 1 434 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o udělení souhlasu s konáním ohňostrojných prací na části pozemku parc. č. 
959/1 ostatní plocha o výměře 450 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 

 

3. uděluje 
souhlas s umístěním stavby na pozemcích parc. č. 555 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 
769 zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 557 (dle GP parc. č. st. 767 zastavěná plocha a 
nádvoří) ostatní plocha, oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

4. ukládá 
náměstku Mgr. Matouši Pelikánovi podepsat Souhlas s umístěním stavby na pozemcích 
parc. č. 555 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 769 zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 
557 (dle GP parc. č. st. 767 zastavěná plocha a nádvoří) ostatní plocha, oba v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

T: 11. 10. 2021 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 

5. schvaluje 
změny smluv o výpůjčkách uzavřených s vypůjčiteli v rozsahu dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy, 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, spočívající v 
prodloužení doby výpůjček do 14. 11. 2022 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

6. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy 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 spočívající ve 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 částí pozemku parc. 
č. 930/1 trvalý travní porost o celkové výměře 118 m2 v k. ú. Nemilany, vše obec Olomouc z 
předmětu pachtu a v rozšíření předmětu pachtu o části pozemků parc. č. 929 ostatní plocha 
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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. 2.4. 

 

7. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy 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, 
spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 1746 o výměře 1181 m2 a parc. č. 1770 o výměře 
1599 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Lošov, obec Olomouc z předmětu pachtu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

8. bere na vědomí 
opravu jména společnosti z Bryckard a.s. na společnost Brickyard a.s. u 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 dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

9. schvaluje 
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

10. schvaluje 
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč Sociálnímu družstvu Stabilita Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2. 

 

11. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 87/26, 
parc. č. 116/109 a parc. č. 644, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch pozemku parc. č. st. 144/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. 
p. 821, jiná st., v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

12. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 87/26, parc. č. 116/109 a parc. č. 644, vše ostatní plocha v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 144/2 zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 821, jiná st., v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Materiál byl projednán bez rozpravy a poté jednohlasně přítomnými členy schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění a 
provozování  chodníku, části vjezdu a vedení veřejného osvětlení (kabel a 1 ks stožár) ve 
prospěch statutárního města Olomouce na pozemku parc. č. 625/1 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správy 
železnic, státní organizace v rozsahu dle situačního nákresu na dobu neurčitou za 
jednorázovou úplatu 10.000 Kč+DPH dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 755/1 o výměře 93 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc dle situačního výkresu ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 

 

4. schvaluje 
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 755/1 o výměře 63 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc dle situačního výkresu ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 

 

5. schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 792/1 a parc. č. 292/2, oba ostatní 
plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v rozsahu dle situačního nákresu, ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc, jakožto budoucího povinného, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce a.s., jakožto budoucího oprávněného, spočívající v uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN a VN, zahrnující vstup a vjezd na dotčené pozemky v 
souvislosti s uložením, provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním kabelového 
vedení NN a VN na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH dle 
důvodové zprávy bod 1.3. 

 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. 
č. 792/1 a parc. č. 292/2, oba ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v rozsahu dle 
situačního nákresu, ve vlastnictví statutárního města Olomouc, jakožto budoucího 
povinného, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., jakožto budoucího oprávněného, 
spočívající v uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN, zahrnující 
vstup a vjezd na dotčené pozemky v souvislosti s uložením, provozováním, údržbou, 
opravou, úpravou a odstraněním kabelového vedení NN a VN na dobu neurčitou a 
jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

7. schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 168/29, parc. č. 636/1, parc. č. 636/3 
a parc. č. 1068, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v rozsahu dle 
situačního nákresu, ve vlastnictví statutárního města Olomouc, jakožto budoucího 
povinného, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., jakožto budoucího oprávněného, 
spočívající v uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN, zahrnující vstup a 
vjezd na dotčené pozemky v souvislosti s uložením, provozováním, údržbou, opravou, 
úpravou a odstraněním kabelového vedení VN na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve 
výši 1.000 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.4. 
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8. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. 
č. 168/29, parc. č. 636/1, parc. č. 636/3 a parc. č. 1068, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, v rozsahu dle situačního nákresu, ve vlastnictví statutárního města Olomouc, 
jakožto budoucího povinného, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., jakožto 
budoucího oprávněného, spočívající v uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN, zahrnující vstup a vjezd na dotčené pozemky v souvislosti s uložením, 
provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním kabelového vedení VN na dobu 
neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.4. 

 

9. schvaluje 
zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 1163/1, zahrada a parc. 
č. st. 1343, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 703, občanská 
vybavenost, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, v rozsahu dle geometrického plánu u 
podzemního komunikačního vedení a umístění na zeď budovy u pojistkové skříně, ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc, jakožto povinného, ve prospěch společnosti CETIN 
a.s., jakožto oprávněného, spočívající v uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení a umístění pojistkové skříně, do které je vedení zaústěno, na budovu, zahrnující 
vstup a vjezd na dotčené pozemky v souvislosti s uložením, provozováním, údržbou, 
opravou, úpravou a odstraněním podzemního komunikačního vedení a pojistkové skříně na 
dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.5. 

 

10. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. OI-IP/NAJ/001480/2021/Ott ze dne 30. 7. 2021 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, kterým se opraví chyba v určení výše nájemného dle důvodové zprávy 
bod 1.6. 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ, Dolní Hejčínská – rekonstrukce komunikace 
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ pro akci Hraniční 
ulice koordinovaný tah, SSZ se společností CETIN a.s. 

 

3. souhlasí 
souhlasí s uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ pro akci 
Dolní Hejčínská – rekonstrukce komunikace se společností CETIN a.s. 
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4. souhlasí 
s provedením rozpočtové změny ve výši 33 000,- Kč na úhradu PD pro akci Dolní Hejčínská 
– rekonstrukce komunikace firmě CETIN a.s. dle bodu 3. c) důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 5. 
Rozpočtové změny roku 2021 
Konzultanti: Hélová – ekonomický odbor 
Na stůl byl dodatečně rozdán Dodatek č. 1, který řešil převod finančních prostředků 
z majetkoprávního odboru na odbor dopravy a územního rozvoje. Finance budou následně 
použity na dopravní značení (ZÓNA 30). 
O tento dodatek bylo doplněno usnesení a následně o něm bylo hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 včetně Dodatku č. 1 

 

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

 

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

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 6. 
Škodní a likvidační komise 
Konzultanti: Lengyelová – ekonomický odbor 
Diskuse byla vedena pouze u případů, kdy se jednalo o vyřazení nedokončeného majetku. 
Lengyelová konstatovala, že na dalším jednání komise budou tyto případy podrobněji 
řešeny. Poté proběhlo hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1. důvodové zprávy 

3. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2. důvodové zprávy 
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4. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 3.1. a 3.2. důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 4. důvodové zprávy 

 

6. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 5. důvodové zprávy 
 
7. doporučuje zastupitelstvu města 
prominutí pohledávky uvedené v bodu 6. důvodové zprávy 

 

8. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOL dle bodu 7.1. a 7.2. důvodové zprávy a souhlasí s 
likvidací formou šrotáže, kterou provede společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. 

 

9. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 8.1. důvodové zprávy a souhlasí s 
likvidací formou šrotáže, kterou provede společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. a vyřazení 
majetku z účetní evidence SMOL dle bodu 8.2. důvodové zprávy 

 

10. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 9.1. a 9.2. důvodové zprávy 

 

11. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 10. důvodové zprávy 

 

12. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 11. důvodové zprávy 

 

13. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 12. důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 7. 
Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí finančních darů pro rezervu k rozvoji bytového fondu statutárního města Olomouce 
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3. souhlasí 
s uzavřením Darovacích smluv na poskytnutí finančních darů dle příloh č. 1 - 5 důvodové 
zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 

 

Bod programu: 8. 
SK Sigma Olomouc – vypořádání předsmluvního období (staženo) 
 
 
Bod programu: 9. 
Bytové záležitosti 
Diskuse proběhla pouze u jednoho bodu důvodové zprávy – nevyhovění žádosti o uzavření 
nájemní smlouvy na byt v ulici Topolová a trvání na vyklizení a předání bytu pronajímateli. 
Výsledkem diskuse bylo schválit navržené usnesení, tak jak bylo předloženo.  
Náměstku Pelikánovi bylo uloženo prověřit možnost přidělení bytu za standartních 
podmínek.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 

Černá cesta 3, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci: 

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Černá cesta 19, Olomouc – 
na 2 roky 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – na 2 měsíce, na žádost nájemce 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX,XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 
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XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 
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XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.3.2022 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.3.2022 

dle důvodové zprávy bod 3 a, b) 

 

3. trvá 
na původním rozhodnutí ze dne 19.7.2021 o nevyhovění žádosti o uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 12, Topolová 9, Olomouc a trvá na vyklizení a předání bytu pronajímatelům  

dle důvodové zprávy bod 2) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 

 

Bod programu: 10. 
Plán udržitelné městské mobility Olomouc – dopravní průzkumy 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení 
Primátor uvedl bod a konstatoval, že cílem bylo provést dopravní průzkumy, které budou 
podkladem pro získávání dotací.  
Luňáček upřesnil, že bude probíhat průzkum dopravního chování, kdy budou osloveny 
domácnosti, které budou vyplňovat cestovatelský deník. Otázka ovlivnění modelů případnými 
uzavírkami byla taktéž prokonzultována. Modely by tímto ovlivněny být neměly.  
Na otázku nákupu dat od mobilních operátorů reagoval Luňáček v tom smyslu, že tato data 
jsou pouze doplňková. 
V závěru diskuse vedení požádalo o úpravu důvodové zprávy, aby zvolená terminologie 
odpovídala vnitřnímu předpisu. Bogoč přislíbil úpravu.  
Poté bylo o materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 53.4 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli 
 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s 
vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
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Bod programu: 11. 
Malá zimní hala (staženo) 
Konzultanti: Bogoč – OSTR, Drešr, Holoušová – odbor investic, Štěpánek – odbor právní, 
Hlídek – OCRKS, zástupci společnosti GT Legal, advokátní kancelář, s. r. o. 
Primátor v úvodu konstatoval, že materiál dnes nebude hlasován a to z důvodu, že se ozval 
jeden z možných investorů. Přesto bude detailně prodiskutován, aby následně mohl být na 
některém z příštích jednání opět předložen.  
Bogoč – podrobně okomentoval důvodovou zprávu. Konstatoval, že má několik částí a to: 

- Rekapitulace jednání RMO ve vazbě na výstavbu malé haly zimního stadionu 
- Klíčová východiska související s výstavbou nové malé haly 
- Stavební připravenost projektu 
- Zadávací řízení 
- Financování výstavby 
- Smluvní dokumentace 
- Shrnutí nejzásadnějších podmínek pro výstavbu a provozování 
- Návrh usnesení 

Zástupci společnosti GT Legal poté podrobně popsali výběrové řízení.  
V rámci diskuse pak byla řešena také otázka financování a provozování malé zimní haly. 
Materiál nebyl hlasován; byl stažen.  
 

 

Bod programu: 12. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
K materiálu neproběhla žádná rozprava; byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Střední Novosadská 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Dlouhá 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Aksamitova 

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Wellnerova 

 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Křížkovského 

 

7. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Polská 

 

8. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Norská 
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9. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Blanická 

 

10. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Tovačovského 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 

 

Bod programu: 13. 
Schválení názvů nových zastávek MHD 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Černý pouze konstatoval, že zastávky jsou pojmenovávány většinou podle ulic.  
Materiál byl bez diskuse schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
název nových zastávek na ul. Hněvotínská dle doporučení KMČ a ODUR, a to "Profesora 
Fuky" a dále znovuobnovení jednosměrné zastávky Horní Lán nad Decathlonem 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 

 

Bod programu: 14. 
„Olomouc plánuje budoucnost“ – Rozhodnutí o změně č. 1 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Rozhodnutí o změně č. 1 týkající se prodloužení realizace projektu „Olomouc plánuje 
budoucnost“ 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 

 

Bod programu: 15. 
Hraniční ulice – koordinovaný tah, SSZ – Rámcová smlouva o financování projektu 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Materiál byl projednán bez rozpravy; byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím dotace z Operačního programu Doprava 2014-2020 na projekt "Hraniční ulice - 
koordinovaný tah, SSZ" podle podmínek Rámcové smlouvy o financování projektu, evidenční 
číslo 571 771 0005 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 

 

Bod programu: 16. 
Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc – Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační č. 115D315030949 z 
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na realizaci projektu s názvem "Plán 
místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc." 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 

 

Bod programu: 17. 
Příspěvky z rozpočtu SFDI na cyklostezky a bezpečnost dopravy 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů 
V rámci tohoto bodu byl diskutován audit bezpečnosti, při jehož provedení je přidělováno 
více bodů při získávání dotací. Již v několika případech jsme byli konfrontováni, že tento 
audit neprovádíme. Bylo dáno na zvážení, zda nenastavit u odboru investic provádění tohoto 
auditu v případě cyklostezek a bezpečnosti v dopravě.  
Na závěr diskuse byla provedena úprava důvodové zprávy, kdy byla vyškrtnuta část textu 
v závěru této důvodové zprávy. Poté bylo o materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
SFDI na rok 2021 na akci Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Nemilany 

 

3. souhlasí 
s odstoupením od schváleného příspěvku z rozpočtu SFDI k projektu Chválkovická - vedení 
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cyklistické stezky po schválení žádosti k financování z IROP 

 

4. souhlasí 
s přípravou podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
SFDI na rok 2022 na akci SSZ Lipenská - Pavelkova, Olomouc - režim noční celočervená 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 

 

Bod programu: 18. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu uzavřené a rekultivované skládky odpadů 
Konzultanti: Matzenauerová, Swaczyna – OMZOH 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o provozu uzavřené a rekultivované skládky odpadů 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi  podepsat Dodatek č.1 ke Smlouvě o 
provozu uzavřené a rekultivované skládky odpadů 

T: 24. 9. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 19. 
Plán kontrolní činnosti na rok 2021 
K materiálu nebyla vedena žádná rozprava; byl jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
  
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předloženou změnu Plánu kontrolní činnosti OIAK na rok 2021 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
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Bod programu: 20. 
Kontrola dotace u Handball club Olomouc 1966 z. s. poskytnuté v roce 2020 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 

 

Bod programu: 21. 
Kontrola dotace u TJ Lokomotiva Olomouc z. s. poskytnuté v roce 2020 
Materiál byl bez jakýchkoli změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 

 

Bod programu: 22. 
Kontrola dotace u GOLF CLUB OLOMOUC, z. s. poskytnuté v roce 2020 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 23. 
Kontrola hospodaření s majetkem a s fin. prostředky poskytnutými SMOl v roce 2020 u 
ZŠ Svatoplukova 
Po krátké diskusi o výsledcích kontroly byl zadán požadavek informovat radu města o 
krocích, které v této záležitosti budou realizovány. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
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Bod programu: 24. 
Audit hospodaření se svěřenými finančními prostředky opatrovanců a agendy 
sociálních pohřbů 
K materiálu nebyla vedena diskuse; byl jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření uvedená v části IV., bodu B. předložené Zprávy 
č.8/2021 o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 6.8.2021 

T: 6. 12. 2021 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 

 

Bod programu: 25. 
Poskytnutí věcného daru Charitě Jeseník 
Kolářová stručně okomentovala předložený materiál a ponechala ho na dotazy. Jelikož 
k materiálu dotazy nebyly; byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
právní jednání – poskytnutí věcného daru ve prospěch Charity Jeseník, dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
předkladatelku uzavřením darovací smlouvy za statutární město Olomouc, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 

 

Bod programu: 26. 
Petice Svatý Kopeček 
Kolářová konstatovala, že na minulém jednání RMO byla projednána jedna z částí této 
petice. Nyní je předkládána zbývající část, týkající se používání pyrotechniky a rušení 
nočního klidu.  
V rámci tohoto bodu byly také řešeny možnosti parkování na Svatém Kopečku. A dále pak 
úpravy na domě v Křičkově ulici (vyčištění okapů), kdy bylo doporučeno sepsat seznam prací 
a potřebného materiálu. Tuto problematiku bude řešit primátor ve spolupráci s náměstkem 
Pelikánem. 
Po ukončení rozpravy bylo o předloženém materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s navrženým řešením 

 

3. ukládá 
primátorovi Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA odpovědět petentům dle důvodové zprávy 

T: 24. 9. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 

 

Bod programu: 27. 
Bytové záležitosti BPS 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
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), b) 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 

 

Bod programu: 28. 
Změny v komisích 
K materiálu nebyla žádná rozprava; byl jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 
členem KMČ 16 Nový Svět pana Lubomíra Čechovského 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 29. 
Podpora společensko-prospěšných projektů 
Materiál byl bez rozpravy schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
poskytnutí dotace u žádosti do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

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

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

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 30. 
Organizační záležitosti – Dodatek č. 20 „Organizačního řádu Magistrátu města 
Olomouce a Městské policie Olomouc“ 
Tajemník pouze podal stručné informace o probíhajícím auditu a navrhl radním možnost 
účastnit se jednání s auditory. K materiálu samotnému nebyly žádné dotazy; bylo 
přistoupeno k hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 20 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2021 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu: 30.1. 
Organizační záležitosti – Dodatek č. 3 „Podpisového řádu statutárního města 
Olomouce“ 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 3 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 10. 2021 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
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Bod programu: 30.2. 
Organizační záležitosti 
Tajemník – podrobněji vysvětlil projekt elektronizace veřejné správy, kdy jako součást tohoto 
projektu vznikají digitální technické mapy krajů a centrální část tzv. digitální mapa veřejné 
správy. Tento proces je legislativně zakotven v novele zákona o zeměměřictví. Jelikož je 
SMOl vlastníkem dopravní i technické infrastruktury, bude muset plnit povinnosti dané 
zeměměřickým zákonem. MMOl v současné době nemá samostatné pracoviště GIS, tuto 
činnost zajišťují dva pracovníci na ODUR. V budoucnu je plánováno zřízení pracoviště GIS, 
které by pro zajištění kompletního spektra činností mělo obsluhovat 5 pracovníků. 
Po krátké diskusi k tomuto tématu, bylo o materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
tajemníkovi informovat ředitele městských organizací spravující dopravní a technickou 
infrastrukturu o budoucích povinnostech ve vazbě na digitální technické mapy kraje 

T: 25. 10. 2021 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

3. ukládá 
tajemníkovi informovat krajský úřad o kontaktních osobách pro oblast digitální technické 
mapy 

T: 25. 10. 2021 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

4. ukládá 
tajemníkovi připravit organizační změnu dle důvodové zprávy 

T: 25. 10. 2021 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

5. ukládá 
odboru dotačních projektů prověřit možnosti využití dotačních titulů pro financování 

T: březen 2022 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 31. 
Různé 
Konzultanti: Skalický, Musil – MPO 
Na MPO byl proveden dotazníkový průzkum. K zodpovězení případných dotazů členů rady 
byl přizván ředitel MPO a jeho zástupce. V rámci diskuse byla řešena tři hlavní témata a to: 

- směnnost 
- organizační struktura (administrativní síly v kancelářích) 
- ekonomická stránka (tankování pohonných hmot) 

Dalším tématem byly elektromobily, které jsou využívány také u MPO a elektrokoloběžky, 
které jsou nyní provozovány v Olomouci. Zde Pelikán poprosil, co se týká elektrokoloběžek, 
o dodání statistiky, kterou by následně probral na jednání s provozovateli v měsíci listopadu. 
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U elektromobilů požádal o souhrnnější report (nájezd, výdrž,…), aby byla k dispozici ucelená 
zpráva. Co se týká tankování pohonných hmot, Skalický provede srovnání s ostatními 
dodavateli. 
Koncem října pak bude předložena výsledná zpráva o vypořádání námětů a podnětů.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
řediteli Městské policie Olomouc postupovat dle závěrů diskuse 

T: leden 2022 
O: ředitel Městské policie Olomouc 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 15:45 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 15. 9. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  


