
 

USNESENÍ 
 

z 93. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 9. 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 RMO k termínu plnění 24. 9. 2021 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
předběžný záměr uzavřít smlouvu o bankovní záruce ve výši 5 mil. Kč se společností 
Marzio,s.r.o. k zajištění povinností vyplývajících ze směnné smlouvy dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr směnit části pozemků parc. č. 170/6 orná půda (dle GP parc. č. 170/76 orná půda) o 
výměře 169 m2, parc. č. 170/7 orná půda (dle GP parc. č. 170/70 orná půda) o výměře 1410 
m2, parc. č. 170/25 orná půda (dle GP parc. č. 170/25 orná půda) o výměře 1235 m2, parc. 
č. 170/26 orná půda (dle GP parc. č. 170/26 orná půda) o výměře 651 m2,  parc. č. 170/27 
orná půda (dle GP parc. č. 170/71 orná půda) o výměře 2227 m2, parc. č. 170/32 orná půda 
(dle GP parc. č. 170/77 orná půda) o výměře 298 m2, vše v k. ú. Povel, a části pozemku 
parc. č. 798/2 orná půda (dle GP parc. č. 798/15 orná půda) o výměře 2031 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, vše ve vlastnictví společnosti Marzio,s.r.o. za části pozemků parc. 
č. 798/5 orná půda (dle GP parc. č. 798/10 orná půda o výměře 92 m2, parc. č. 798/12 orná 
půda o výměře 69 m2 a parc. č. 798/14 orná půda o výměře 9 m2) o celkové výměře 170 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 170/8 orná půda (dle GP parc. č. 170/8 orná půda o 
výměře 62 m2, parc. č. 170/49 orná půda o výměře 50 m2 a parc. č. 170/52 orná půda o 
výměře 3 m2) o celkové výměře 115 m2 a parc. č. 170/9 orná půda (dle GP parc. č. 170/9 o 
výměře 554 m2, parc. č. 170/54 orná půda o výměře 413 m2, parc. č. 170/56 orná půda o 
výměře 40 m2, parc. č. 170/58 orná půda o výměře 41 m2, parc. č. 170/60 orná půda o 
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výměře 462 m2, parc. č. 170/64 orná půda o výměře 880 m2, parc. č. 170/67 orná půda o 
výměře 51 m2)  o celkové výměře 2441 m2, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. schvaluje 
záměr směnit pozemek parc. č. st. 622 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 548 m2, na 
kterém se nachází budova č. p. 1191, obč. vyb, ve vlastnictví ČR – Zemského archivu v 
Opavě, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, část pozemku 
parc. č. 875/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 875/23) o výměře 140 m2 a části pozemku 
parc. č. 875/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 875/24 o výměře 20 m2 a parc. č. 875/25 o 
výměře 5 m2) o celkové výměře 25 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 948/18 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 46 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba (márnice), parc. č. 948/17 
ostatní plocha o výměře 1 013 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. st. 231/1 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2, na kterém se nachází budova č. p. 130, 
bydlení, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, která není součástí pozemku a nebude 
proto předmětem převodu, parc. č. st. 231/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 252 m2, 
na kterém se nachází budova č. p. 131, bydlení, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 
která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, parc. č. st. 232/1 
zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 242 m2, na kterém se nachází budova č. p. 132, 
bydlení, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, která není součástí pozemku a nebude 
proto předmětem převodu, parc. č. st. 232/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 243 m2, 
na kterém se nachází budova č. p. 133, bydlení, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 
která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, parc. č. st. 826/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m2, na 
kterém se nachází budova  č. p. 583, tech. vyb, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 
která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, parc. č. st. 861 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 212 m2, na kterém se nachází budova č. p. 615, obč. vyb, ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, která není součástí pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – 
Zemského archivu v Opavě dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 97 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za části pozemků parc. č. 
1120/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 a parc. č. 100/10 ostatní plocha o výměře 12 m2, vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra částí 
pozemků bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1120/1 ostatní plocha o výměře 40 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

6. schvaluje 
záměr darovat části pozemku parc. č. 1420/13 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1406/1 díl "b" 
a díl  "c") o celkové výměře 26 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.4. 

 

7. schvaluje 
návrh majetkoprávního vypořádání a návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

8. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 625/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 625/4 ostatní 
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plocha) o výměře 254 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

9. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 545/2 (dle GP parc. č. 545/14 zahrada) o výměře 157 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 

 

10. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 1178/2 ostatní plocha a parc. č. 1178/3 ostatní plocha, oba v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

11. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 251/7 orná půda o výměře 132 m2 v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 

 

12. nevyhovuje žádosti 
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje o výpůjčku pozemku parc. č. 1330/2 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 

 

13. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 1330/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba bez čp/če, jiná stavba v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.10. 

 

14. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 523/1 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 

 

15. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – stání v garáži č. 9 o výměře 12 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, 
obč. vyb, ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 

 

16. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 39,42 m2 v 1. NP budovy č. p. 1, byt. dům, ul. 
Pavelčáková č. o. 21, která je součástí pozemku parc. č. st. 464 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 

 

17. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/21/2012/Plh ze dne 12. 7. 2012 ve znění dodatku č. 
1, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 312/14 ostatní plocha o výměře 21 137 m2, 
parc. č. 312/16 ostatní plocha o výměře 1 803 m2 a parc. č. 210/1 ostatní plocha o výměře 
23 647 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, statutárnímu městu Olomouc spočívající ve 
vyjmutí pozemku parc. č. 210/1 ostatní plocha o výměře 23 647 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, z předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

18. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 210/1 ostatní plocha o výměře 23 647 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví XXXXX spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 a XXXXX 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.1. 
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19. schvaluje 
změnu smlouvy 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, spočívající v 
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. 2.2. 

 

20. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 2007/3 vodní plocha o výměře 20 963 m2 a parc. č. 2007/4 
lesní pozemek o celkové výměře 9 144 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov pobočnému 
spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Brodek u Přerova se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

21. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015, ve 
znění pozdějších dodatků, uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající 
ve vyjmutí části pozemku parc. č. 2007 lesní pozemek o výměře 1107 m2 v k. ú. Grygov 
(nyní část pozemku parc. č. 2007/3 vodní plocha o výměře 753 m2 a části pozemku parc. č. 
2007/4 lesní pozemek o celkové výměře 354 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov) z 
předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

22. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1346/1 lesní pozemek o výměře 2 500 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p. statutárnímu městu Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

23. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 131/3 ostatní plocha o výměře 68 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

24. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 624/14 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

25. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/002494/2014/Plh ze dne 27. 1. 2015, ve 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, 
spočívající ve 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. 

 

26. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 601/8 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti JAMAPA Invest s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
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27. schvaluje 
skončení nájmu dle smluv o nájmu č. MAJ-EM-NS/23/2006/Gl uzavřené dne 10. 5. 2006, ve 
znění dodatků č. 1 - č. 2, a č. MAJ-EM-NS/8/2009/Plh uzavřené dne 24. 3. 2009, ve znění 
dodatku č. 1, se společností TOURIST CENTRUM s.r.o. dohodou dle důvodové zprávy bod 
č. 2.8. 

 

28. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy 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, spočívající ve  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 v rozšíření předmětu pachtu o část pozemku parc. č. 451/34 ostatní 
plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, ve 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 pachtovného 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 pachtovného 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 a 
dále v úpravě povinností pachtýře týkající se výlepu plakátů propachtovatele dle důvodové 
zprávy bod č. 2.9. 

 

29. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/003231/2017/Plh ze dne 26. 9. 2018 
uzavřené se společností RENGL, s.r.o., jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. 
Hodolany, Radíkov u Olomouce a Nedvězí u Olomouce, vše obec Olomouc, spočívající v 
úpravě povinností pachtýře týkající se výlepu plakátů propachtovatele dle důvodové zprávy 
bod č. 2.9. 

 

30. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. OMAJ-PR/NAJ/000989/2014/Plh ze dne 5. 5. 2014 
ve znění dodatku č. 1 se společností RENGL, s.r.o. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 
2.9. 

 

31. schvaluje 
nájem prostoru – parkovacího místa č. 5 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 484, obč. 
vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

32. schvaluje 
odstoupení od Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 26. 10. 2005, ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 27. 2. 2012, uzavřené s paní XXXXX k části pozemku parc. č. 21/12, zahrada, v k.ú. 
Lazce, obec Olomouc, o výměře 104 m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

33. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce se Základní školou a Mateřskou školou Olomouc, Řezníčkova 
1, příspěvkovou organizací, k prostorám o výměře 297,16 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č.p. 
573, byt. dům, na adrese Purkyňova č.o. 3, která je součástí pozemku parc.č. st. 744 zast. 
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plocha a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 
2.12. 

 

34. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování části pozemku parc. č. 201/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 201/22 ostatní plocha) 
o výměře 658 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje s 
právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje Zdravotnická záchranná služba 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

35. svěřuje 
zeleň nacházející se na pozemcích parc. č. 913/32 o výměře 47 m2, parc. č. 913/33 o 
výměře 147 m2, parc. č. 913/34 o výměře 171 m2, parc. č. 913/56 o výměře 143 m2 m2, 
parc. č. 913/182 o výměře 17 m2, parc. č. 913/183 o výměře 54 m2 a parc. č. 913/184 o 
výměře 126 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do správy odboru 
městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

36. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemků parc. č. 913/32 o výměře 47 m2, parc. č. 913/33 o výměře 147 m2, parc. č. 
913/34 o výměře 171 m2, parc. č. 913/56 o výměře 143 m2 m2, parc. č. 913/182 o výměře 
17 m2, parc. č. 913/183 o výměře 54 m2 a parc. č. 913/184 o výměře 126 m2, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti GEMO a.s. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 8 470,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
3.2. 

 

37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 57/10 ostatní plocha v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

38. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 132/57 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

39. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s uzavřením souhlasného prohlášení o uznání přestavku na část pozemku parc. č. 
139/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 139/51 ostatní plocha) o výměře 1 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch paní XXXXX a pana XXXXX za náhradu ve výši 1 
600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

40. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování části pozemku parc. č. 79/38 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/51 ostatní plocha) o 
výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
3.6. 

 

41. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování částí pozemků parc. č. 79/39 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/39 ostatní plocha) o 
výměře 224 m2 a parc. č. 79/47 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/47 ostatní plocha) o 
výměře 138 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
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42. svěřuje 
zeleň nacházející se na částech pozemků parc. č. 79/39 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
79/39 ostatní plocha) o výměře 224 m2 a parc. č. 79/47 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/47 
ostatní plocha) o výměře 138 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc do správy 
odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

43. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu kanalizace DN 300 na pozemku 
parc. č. 1178/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, dle důvodové 
zprávy bod č. 4.1. 

 

44. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
kanalizace DN 300 s paní XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

45. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou komunikace na pozemku parc. č. 403/2 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX a paní XXXXX, dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

46. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby dešťové kanalizace, chodníku, 
veřejného osvětlení a chráničky na optický kabel,  bezdrátových hlásičů varovného a 
informačního systému na pozemcích parc. č. 1941/3, parc. č. 1941/16, parc. č. 1919/2, parc. 
č. 1920/1, parc. č. 1920/8, parc. č. 1920/9 a parc. č. 1941/1, vše ostatní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, se společností Lidl Česká republika v.o.s., dle důvodové zprávy 
bod č. 4.4. 

 

47. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby komunikace včetně dešťové 
kanalizace, parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové 
kanalizace a bezdrátových hlásičů varovného a informačního systému na pozemcích parc. č. 
406/28, parc. č. 439/1, parc. č. 441/1, parc. č. 441/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc a parc. č. 612/2, parc. č. 456/4, parc. č. 456/25, parc. č. 456/14, parc. č. 456/46, 
parc. č. 456/50, vše ostatní plocha, parc. č. st. 792, parc. č. st. 793, parc. č. st. 797, parc. č. 
st. 1994, parc. č. st. 1995 a parc. č. st. 1131, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc a parc. č. 526/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, se 
společností RP Šibeník s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

48. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 150 a DN 100 a splaškové kanalizace DN 300 a DN 250 se společností  RP 
Šibeník s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

49. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 1139 a parc. č. 269, oba 
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

50. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 1803/2, 
parc. č. 2001/17 a  parc. č. 2001/66, vše orná půda a parc. č. 2001/181 ostatní plocha, vše v 
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k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem 
státu Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2. 

 

51. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
vodovodu na pozemcích parc. č. 1803/2, parc. č. 2001/17 a  parc. č. 2001/66, vše orná půda 
a parc. č. 2001/181 ostatní plocha, vše v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví ČR 
s příslušností hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

52. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 1803/2, parc. č. 
1827/48, parc. č. 2001/13, parc. č. 2001/17 a  parc. č. 2001/66, vše orná půda a parc. č. 
2000/181 ostatní plocha, vše v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

53. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemcích parc. č. 1803/2, parc. č. 1827/48, parc. č. 2001/13, parc. č. 2001/17 a  parc. č. 
2001/66, vše orná půda a parc. č. 2000/181 ostatní plocha, vše v k. ú. Velký Týnec, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

54. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 
1826/22, parc. č. 1827/48 a parc. č. 2001/13, vše orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

55. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
vodovodu na pozemcích parc. č. 1826/22, parc. č. 1827/48 a parc. č. 2001/13, vše orná půda 
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem 
státu Státní pozemkový úřad ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2. 

 

56. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu parc. č. 1826/22 orná půda v k. ú. Velký 
Týnec, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 5.2. 

 

57. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
parc. č. 1826/22 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

58. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/14 
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orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXX ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

59. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
vodovodu na pozemku parc. č. 1826/14 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve 
vlastnictví paní XXXXX ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 5.2. 

 

60. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/14 orná půda 
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2. 

 

61. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemku parc. č. 1826/14 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

62. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby propustku na pozemku parc. č. 336/1 
vodní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 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. 5.3. 

 

63. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 8. 2021 bod 2, část č. 42 ve věci schválení 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. 5.4. 

 

64. 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 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

65. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení 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. 5.5. 

 

66. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 
1164 a parc. č. 1165/1, oba ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pana 
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
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67. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1164 a parc. č. 1165/1, oba ostatní plocha v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

68. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 824/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

69. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 824/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

70. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 105/49 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch státní organizace Správa 
železnic, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

71. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové 
kanalizace na pozemku parc. č. 105/49 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch státní organizace Správa železnic, státní organizace dle důvodové zprávy bod 
č. 5.8. 

 

72. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 762/3 a parc. č. 1083/4, oba ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

73. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 335 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 

 

74. revokuje 
usnesení RMO ze dne 29. 9. 2020 bod č. 2, část 61 ve věci schválení zřízení věcného 
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 
451/18 a parc. č. 451/36, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 451/36 ostatní plocha 
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.11. 

 

75. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 451/36 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc a uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 451/18 a parc. č. 451/36, vše  
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.11. 
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76. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 331/1 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

77. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 331/1 ostatní plocha v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

78. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 618/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 

 

79. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 618/1 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.13. 

 

80. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 105/18 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.14. 

 

81. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 105/18 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.14. 

 

82. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019, bod programu č. 3., bod č. 6.23. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemku parc. č. 116/27 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.15. 

 

83. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 116/27 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.15. 

 

84. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 150/2 a parc. č. 294/7, vše ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.16. 
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85. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.17. 

 

86. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.17. 

 

87. revokuje 
usnesení RMO ze dne 30. 9. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.12. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 432/28, parc. č. 454, parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č. 510/1, 
parc. č. 511 a parc. č. 512, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.18. 

 

88. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 432/28, parc. č. 454, parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č. 510/1, parc. č. 
511 a parc. č. 512, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.18. 

 

89. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/000296/2017/Mlc uzavřené dne 20. 3. 2017, se společností MERIT GROUP a.s., 
spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu 
věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby ze 7. 10. 2021 na 18. 4. 2025 a v 
prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene ze 7. 2. 2022 
na 18. 8. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 5.19. 

 

90. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 99/3, parc. č. 99/5, parc. č. 104/3, parc. č. 104/5, parc. č. 105/29, parc. č. 116/9, 
parc. č. 116/12, parc. č. 116/13, parc. č. 116/124, parc. č. 124/38, parc. č. 125/9, parc. č. 
125/10, parc. č. 131, parc. č. 134/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.20. 

 

91. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 310/8, parc. č. 317/10, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 75/1, parc. č. 
75/71, parc. č. 75/72, parc. č. 75/73, parc. č. 75/83, parc. č. 75/94, parc. č. 75/115, parc. č. 
75/135, parc. č. 79/4, parc. č. 79/5, parc. č. 105/23, parc. č. 105/24, parc. č. 105/25, parc. č. 
105/29, parc. č. 135/1 a parc. č. 149, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.21. 

 

92. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 75/71 a parc. č. 75/83, oba ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.22. 
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93. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 135/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.23. 

 

94. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 135/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.23. 

 

95. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 2. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.16. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 324/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/2, parc. č. 328/5, parc. č. 328/7, parc. 
č. 336/1, parc. č 336/7, parc. č. 341/3, parc. č. 355/3, parc. č. 362/4, parc. č. 413/10, parc. č. 
416/1, parc. č. 422, parc. č. 424/1, parc. č. 614/3, parc. č. 618/1 a parc. č. 619/1, vše ostatní 
plocha a parc. č. 336/3 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. 
č. 135/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-
Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.24. 

 

96. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 324/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/2, parc. č. 328/5, parc. č. 328/7, parc. č. 336/1, 
parc. č 336/7, parc. č. 341/3, parc. č. 355/3, parc. č. 362/4, parc. č. 413/10, parc. č. 416/1, 
parc. č. 422, parc. č. 424/1, parc. č. 614/3, parc. č. 618/1 a parc. č. 619/1, vše ostatní plocha 
a parc. č. 336/3 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 135/1 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.24. 

 

97. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 624/7, parc. č. 624/8, parc. č. 624/9, parc. č. 624/10, parc. č. 624/12, parc. č. 624/13, 
parc. č. 624/14 a parc. č. 624/15, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.25. 

 

98. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 274/2, parc. č. 480/29, parc. č. 549/3, parc. č. 549/4, parc. č. 597/1 a parc. č. 626/2, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.26. 

 

99. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 274/2, parc. č. 480/29, parc. č. 549/3, 
parc. č. 549/4, parc. č. 597/1 a parc. č. 626/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.26. 

 

100. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 5/8, parc. 
č. 5/18, parc. č. 5/19 a parc. č. 5/26, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
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Olomouc a uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 5/18 ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.27. 

 

101. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodu na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/18, parc. č. 5/19 a parc. č. 5/26, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 5/18 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.27. 

 

102. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 6. 2020, bod programu č. 8., bod č. 2.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 93/27 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.28. 

 

103. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 93/27 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.28. 

 

104. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 6. 2020, bod programu č. 8., bod č. 2.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích  parc. č. 93/22, parc. č. 94/12, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha 
a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.28. 

 

105. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích  
parc. č. 93/22, parc. č. 94/12, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha a na mostu 
na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.28. 

 

106. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 9 uzavřenou se společností TRŽNICE HOPA, spol. s r.o., jejíž předmětem 
je nájem částí pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 5 816 m2, parc. č. 105/50 
ostatní plocha o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 2 669 m2 a parc. 
č. 125/9 ostatní plocha o výměře 347 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. 
Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k prodloužení doby nájmu do 31. 1. 2022 a ke 
změně výše nájemného na 1.000,- Kč/celý předmět nájmu/od 17. 10. 2021 do 31. 1. 2022 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - plán oprav a investic do 
tepelného hospodářství pro rok 2022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
investice nad 500.000,- Kč bez DPH a současně neuplatňuje připomínky k opravám do 
500.000,- Kč bez DPH dle plánu oprav a investic do tepelného hospodářství pro rok 2022 
předloženého společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 

 

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

 

4 Plán pro chytrou Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s předloženým návrhem Plánu pro chytrou Olomouc 

 

3. schvaluje 
strategický dokument s názvem "Plán pro chytrou Olomouc" 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

Bod programu: 4. 
 

 

5 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 
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XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

  

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

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX,XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

Charita Olomouc, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 
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d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Sokolská 48, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX,XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, tř. Spojenců 14, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, 8.května 36, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

  

e) do 31.1.2022 s nájemci: 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022 

dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d, e) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 

T: 11. 10. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 1517/134 trvalý travní porost v k.ú. Horka 
nad Moravou, o výměře 24.681 m2 (dle GP pozemek parc. č. 1517/153 trvalý travní porost o 
výměře 1.070 m2), ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření AOPK ČR za 
pozemek parc. č. 1688/41 ostatní plocha o výměře 746 m2 a za pozemek parc. č. 1688/44 
ostatní plocha o výměře 1214 m2, oba v k.ú. Horka nad Moravou ve vlastnictví SMOl s 
doplatkem ze strany statutárního města Olomouce ve výši 15.670 Kč. 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 
388/1, ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, v rozsahu dle 
GP, spočívající v povinnosti strpět uložení a provozování dešťové kanalizace  a dále ve 
strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby dešťové kanalizace a strpět vstup a vjezd 
oprávněného za tímto účelem na služebný pozemek ve prospěch statutárního města 
Olomouc, na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 25.000,- Kč včetně DPH. 

 

4. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 8. 2021 bod programu č. 4, bod důvodové zprávy č. 1.4. ve věci 
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. 

 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 
824/36 a parc.č. 824/37 oba 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 
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629,20 Kč vč. DPH. 

 

6. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umožnění přeložky komunikačního zařízení a vzájemné 
součinnosti č. OI-IP/INO/001084/2021/Val ze dne 24. 5. 2021 se společností  OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. kterým bude upravena výše nákladů za náhradní spojení. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Reakce na petici "Podpora výstavby cyklostezky Olomouc - 
Chomoutov - Březce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
znění odpovědi na petici 

 

3. ukládá 
odboru investic odpovědět petentům dle důvodové zprávy 

T: 11. 10. 2021 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

9 Jantarová stezka, 1. část - dodatek smlouvy o poskytnutí 
dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zněním Dodatku č. 176/C1/2021/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu SFDI na rok 2021 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

10 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
zrušit zvláštní účet č.: 8662682/0800 dle bodu A.1.2 důvodové zprávy 

T: 11. 10. 2021 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
plnit povinnosti dle části B důvodové zprávy 

T: 11. 10. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

11 Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZŠ Slavonín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

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 Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 

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

 

13 Darovací smlouva - rezerva k rozvoji bytového fondu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí finančního daru pro rezervu k rozvoji bytového fondu statutárního města Olomouce 
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3. souhlasí 
s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru dle přílohy důvodové zprávy 

 

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

 

14 Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 

15 Akční plán zlepšování úřadu dle modelu EFQM na roky 2021-
2022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Akční plán zlepšování úřadu dle modelu EFQM na roky 2021-2022 

 

3. bere na vědomí 
Sebehodnotící zprávu EFQM za roky 2019-2020 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

Bod programu: 16. 
 

 

16 Transformace společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. na 
příspěvkovou organizaci a rozhodnutí jediného akcionáře 
společnosti – ukončení příprav 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Výstaviště Flora 
Olomouc, a.s., že ukládá společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s.: 

a) ukončit příslušné práce a úkony směřující k její budoucí právní formě příspěvkové 
organizace,  

b) předložit valné hromadě návrhy komplexní péče o městskou zeleň a užší spolupráce 
s ostatními městskými společnostmi a organizacemi v této oblasti v termínu do 31. 3. 2022 
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3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy. 

T: 11. 10. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 17. 
 

 

17 Zoologická zahrada Olomouc – převod finančních prostředků z 
rezervního fondu do fondu investičního 

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 Zoologická zahrada Olomouc 

T: 11. 10. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

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

 

18 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

19 Harmonogram přípravy plánu sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s předloženým postupem tvorby 6. komunitního plánu sociálních služeb 

 

3. schvaluje 
změny v Realizačně manažerském týmu komunitního plánování sociálních služeb města 
Olomouce, dle bodu 2. důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

20 Individuální dotace v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s neposkytnutím dotace u žádostí do 50 tis. Kč z 
rozpočtu SMOl roku 2021, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací a z toho vyplývající rozpočtové změny a schválit uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotace, ve znění dle vzorových smluv u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu 
SMOl roku 2021, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádostem o dotaci nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2021, dle přílohy č. 2 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

21 Memorandum o spolupráci – Charita Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření memoranda o spolupráci s Charitou Olomouc, dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zadat zhotovení investičního záměru, dle důvodové zprávy 

T: 25. 10. 2021 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

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

 

22 Dodatek nájemní smlouvy se spolkem JAN - Jdeme Autistům 
Naproti z.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně přílohy 

 

2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy s nájemcem Jdeme Autistům Naproti z.s., dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 nájemní smlouvy, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: 11. 10. 2021 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora, ředitel Hřbitovů města 

Olomouce 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

23 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) 

 

3. neschvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 1, písm. b) 

 

4. neschvaluje 
žádosti o výjimku z Pravidel dle bodu 2, písm. a), b) 

 

5. schvaluje 
žádost o výjimku z Pravidel dle bodu 2, písm. c) 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
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24 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 18. zasedání 
ZMO konaného 6. 9. 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 7, část 3 usnesení ZMO ze dne 6. 9. 2021 - OZV k dani z nemovitých věcí: 
- ZMO ukládá RMO v návrhu rozpočtu na r. 2022 navýšit prostředky rezervy RMO o výnos 
ze zvýšeného výběru daně z nemovitostí, které budou použity pro navýšení objemu oprav a 
obnovy majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury, škol a dopravy oproti průměru za 
posledních 5 let po odečtení hodnoty 31 250 tis. Kč na umoření směnečného programu v 
dvojnásobné výši oproti platnému plánu zadlužení (T: 10. 12. 2021) 
T: 22. 11. 2021 
O: Rada města Olomouce 
 

2. ukládá 
k bodu 8, část 3 usnesení ZMO ze dne 6. 9. 2021 - Individuální dotace - Servisní společnost 
odpady Olomouckého kraje, a.s.: 
- ZMO ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle důvodové zprávy (T: 
ihned) 
T: 11. 10. 2021 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 

3. ukládá 
k bodu 10, část 4 usnesení ZMO ze dne 6. 9. 2021 - Změna č. XI Územního plánu Olomouc - 
rozhodnutí o námitkách: 

- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, ukončení řízení o návrhu na vydání 
Změny č. XI Územního plánu Olomouc (T: 1. 11. 2021) 

T: 11. 10. 2021 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

4. ukládá 
k bodu 10, část 5 usnesení ZMO ze dne 6. 9. 2021 - Změna č. XI Územního plánu Olomouc - 
rozhodnutí o námitkách: 

- ZMO ukládá odboru strategie a řízení požádat odbor dopravy a územního rozvoje o 
zpracování zadání územních studií uvedených v kapitole 12 Územního plánu Olomouc, které 
dosud nejsou pořízeny, a to na základě jejich upřesnění v Komisi pro architekturu, územní 
plánování a pro program regenerace památek MPR, pokud již proces pořizování k dnešnímu 
dni nebyl zahájen. Zpráva o výsledku jednání komise k pořizování územních studií bude 
zastupitelům předložena na příštím jednání ZMO. (T: 1. 11. 2021) 

T: 11. 10. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

5. ukládá 
k bodu 12, část 3 usnesení ZMO ze dne 6. 9. 2021 - Zoologická zahrada Olomouc - změny 
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny: 

- ZMO ukládá odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada 
Olomouc (T: 1. 11. 2021) 

T: 11. 10. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
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6. ukládá 
k bodu 14, část 3 usnesení ZMO ze dne 6. 9. 2021 - Knihovna města Olomouce - řešení 
nájemného společnosti Settings s. r. o.: 

- ZMO ukládá odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce 
(T: 1. 11. 2021) 

T: 11. 10. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

7. ukládá 
k bodu 15, část 3 usnesení ZMO ze dne 6. 9. 2021 - Dodatek č. 2 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská Olomouc, Dvorského 33: 

- ZMO ukládá informovat ředitele školy o přijatém usnesení (T: září 2021) 

T: 11. 10. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 26. 
 

 

25 Zahraniční služební cesta do Maďarska 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 
 
 

 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
primátor města Olomouce 

Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r. 
náměstek primátora 

  

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


