
 

USNESENÍ 
 

z 96. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 10. 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 25. 10. 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 
uzavření dohody o odstranění budovy č. e. 3 rod. rekr. stojící na pozemku parc. č. st. 1664 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví XXXXX a 
vyklizení pozemku parc. č. st. 1664 zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc. č. 72 
ostatní plocha o výměře 349 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 

 

2. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/000639/2017/Val uzavřené dne 12. 4. 2017, se společností GasNet, s.r.o. a 
panem XXXXX, spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro 
vymezení rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby ze 7. 11. 2021 na 7. 
11. 2022 a v prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ze 7. 3. 
2022 na 7. 3. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

3. nevyhovuje žádosti 
společnosti kolokau trading s.r.o., o skončení nájmů dohodou k prostorám sloužícím 
podnikání o výměrách 438,71 m2, 411,90 m2, 33,49 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č.p. 889, 
bytový dům, Masarykova třída č.o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zast. plocha 
a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc a části pozemku parc.č.st. 790 zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 262 m2, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové 
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zprávy bod č. 4.1. 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí nájemného za období od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021 ve výši 78 105,10 Kč vč. DPH 
společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 
438,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí nájemného za období od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021ve výši 26 034,41 Kč vč. DPH 
společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 
411,90 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

6. schvaluje 
prominutí nájemného za období od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021 ve výši 5 299,80 Kč vč. DPH 
společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem prostoru o celkové výměře 33,49 m2 v 1. NP 
budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 
790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle  
důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

7. schvaluje 
prominutí nájemného za období od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021 ve výši 4 076,85 Kč vč. DPH 
společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem části pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 262 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle  
důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

8. nevyhovuje žádosti 
Nadačního fondu Zdravé české ruce, nadační fond, o skončení nájmu dohodou k prostorám 
sloužícím podnikání o výměře 245,50 m2, ve 2. NP budovy č.p. 889, bytový dům, 
Masarykova třída č.o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zast. plocha a nádvoří, v 
k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

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

 

3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností a zřízení věcných břemen – 
služebností na části pozemku parc. č. 385/16, ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc 
ve vlastnictví ČR, právo hospodaření s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace, spočívající v povinnosti strpět uložení a provozování kabelového 
vedení veřejného osvětlení v rozsahu dle geometrického plánu č. 272-166/2020, a 
spočívající v povinnosti strpět uložení a provozování dešťové kanalizace v rozsahu dle 
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geometrického plánu č. 270-226/2020  a dále ve strpění provádění veškerých oprav a běžné 
údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a dešťové kanalizace a strpět vstup a vjezd 
oprávněného za tímto účelem na služebný pozemek ve prospěch statutárního města 
Olomouc, na dobu životnosti kabelového vedení veřejného osvětlení a dešťové kanalizace a 
za jednorázovou úplatu 4 494,35 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o omezení majetkového správce silnice, a to silnice I. třídy č. 46 ve 
vlastnictví ČR, právo hospodaření s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, umístěné 
na pozemku parc. č. 385/3, ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc, spočívající v 
povinnosti strpět uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení v rozsahu 
20,31 bm a strpět uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení kanalizace 
75,73 bm a dále ve strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení 
veřejného osvětlení a dešťové kanalizace a strpět vstup a vjezd oprávněného za tímto 
účelem na silnici I. třídy č. 46 ve prospěch statutárního města Olomouc, na dobu životnosti 
kabelového vedení veřejného osvětlení a dešťové kanalizace a za jednorázovou úplatu 
7982,95 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

4. schvaluje 
zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc v rozsahu dle situačního nákresu, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc jakožto budoucího obtíženého ve prospěch budoucího 
oprávněného společnosti CETIN a.s., spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 
podzemního komunikačního vedení na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 
Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku v rozsahu dle 
situačního nákresu parc. č. 5/8 ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto budoucího obtíženého ve 
prospěch budoucího oprávněného společnosti CETIN a.s., spočívající ve zřízení, 
provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení dle důvodové zprávy 
bod 1.3. 

 

6. schvaluje 
uzavření dohody o skončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OI-
IP/BVB/003229/2018/Val ze dne 4. 1. 2019 se společností CETIN a.s. (dříve Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.) dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

7. schvaluje 
zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 1679/1, ostatní plocha v k. 
ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, v rozsahu dle situačního nákresu, ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc, jakožto povinného, ve prospěch společnosti CETIN 
a.s., jakožto oprávněného, spočívající v uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě je spojováno právo vstupu a vjezdu na předmětný pozemek 
v souvislosti s vybudováním, provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním 
podzemního komunikačního veřejné komunikační sítě na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.4. 

 

8. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na části pozemku parc. č. 140, vodní plocha, o výměře záboru 19 
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle situačního nákresu, oba ve vlastnictví České 
republiky, s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p. jakožto budoucího povinného, ve 
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prospěch statutárního města Olomouce, jakožto budoucího oprávněného na dobu určitou tj. 
ode dne účinnosti smlouvy do majetkoprávního vypořádání tj. do dne vkladu práva 
služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu pěti let, výše nájemného činí 
1.000 Kč dle důvodové zprávy bod 1.5. 

 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 140, vodní 
plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, s právem 
hospodaření Povodí Moravy, s.p. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti povinného 
(Povodí Moravy, s.p.) strpět na předmětné části pozemku stavbu a v povinnosti umožnit 
oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem provádění údržby a 
oprav výše uvedené stavby na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu zjištěnou dle 
cenových předpisů a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku; minimálně 
však 5.000 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.5. 

 

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

 

4 Veřejná zakázka č. 20167 - Lávka přes Sitku na trase Štěpánov 
- Olomouc - Černovír - prominutí smluvní pokuty 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. neschvaluje 
prominutí smluvní pokuty společnosti PRUMHOR spol. s r.o., IČ: 47153903 ve výši 6500,- Kč 
za nevystavení a nedoručení originálu bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek 
ve lhůtě sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

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

 

5 Veřejná zakázka č. 21109 - MŠ Husitská - energetická opatření - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu, 

 

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

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle upravené důvodové 
zprávy, 
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4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

c) k rozhodnutí o námitkách, 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.1. 
 

 

6 Jilemnického, Nedvězí – přechod pro chodce, žádost občanů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařazení akce „Jilemnického, Nedvězí – přechod pro chodce“  k realizaci do plánu na rok 
2022 

 

3. schvaluje 
znění odpovědi občanům Nedvězí 

 

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

 

7 Šantova – rekonstrukce kanalizace a komunikace  –  přeložka 
ČEZ  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy budoucí o realizaci přeložky se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

3. schvaluje 
uzavření konečné smlouvy o realizaci přeložky dle podmínek uvedených ve smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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8 Rozpočtové změny roku 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

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: 8. 
 

 

9 Přecenění finančního majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
způsob přecenění finančního majetku ekvivalencí 

 

3. pověřuje 
náměstka Ing. Otakara Štěpána Bačáka k podpisu pokynu ekonomickému odboru k 
přecenění finančního majetku na základě předložených podkladů 

 

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

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

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

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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11 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, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

  

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

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Příčná 6, Olomouc 
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XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 3, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Nedbalova 8, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory – na 3 měsíce 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc – na 3 měsíce 

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

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

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Školní 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc – na 3 měsíce 

  

e) do 14.2.2022, do 18.6.2022 s nájemci: 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

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

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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12 Studie Droždín - náves 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 12. 
 

 

13 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s přijetím daru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím daru dle důvodové zprávy 

 

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

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

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

14 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

15 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 
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3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

16 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Praskova 

 

3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici náměstí Sadová 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Resslova 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

17 Dopravní situace u Dvorského a ZŠ Komenium 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s řešením dopravní situace u ZŠ Dvorského dle varianty B důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s řešením dopravní situace u ZŠ Komenium dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

18 Darovací smlouva - ocenění v soutěži  "O keramickou 
popelnici" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
předloženou darovací smlouvu 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Otakara Štěpána Bačáka podpisem darovací smlouvy 

T: 22. 11. 2021 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

19 Obnova stromořadí podél ulice Čadova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
v souladu s §23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, v platném znění, s výsadbou stromořadí na ulici Čadova v ochranném pásmu 
kanalizace, která je ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a to dle osazovacího plánu 
akce "Čadova - komunikace". 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

20 Cyklostezky Holice, Chválkovická - RoPD IROP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 
117D03B000558 z IROP pro období 2014-2020 na realizaci projektu s názvem "Holice, 
smíšená stezka II. etapa - větve V4, V4a" 

 

3. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 
117D03B000557 z IROP pro období 2014-2020 na realizaci projektu s názvem 
"Chválkovická - vedení cyklistické stezky" 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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21 PETICE - Instalace měření rychlosti - ul. Přerovská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s navrhovaným postupem řešení 

 

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

T: 8. 11. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

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

 

22 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce požárního automobilu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora, podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o 
výpůjčce dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

23 Dodatek zřizovací listiny  MŠ Wolkerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s Dodatkem č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Wolkerova 34 dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit Dodatek zřizovací listiny ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru školství 
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4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 
34 dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

24 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh finančních podpor  
2. výzva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
finanční podporu žadatelům dle bodu A) důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. nevyhovuje 
žádosti o změnu účelu využití podpory dle bodu B) důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 

T: 8. 11. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

25 Projekty modernizace AV techniky v budově Hynaisova 10 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
předložené projekty na modernizaci AV techniky 

 

3. souhlasí 
s financováním projektů při finanční spoluúčasti Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 

4. ukládá 
oslovit ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje s návrhem finančního spolupodílení na 
realizaci předložených projektů 

T: 22. 11. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
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5. ukládá 
v případě vykrytí finanční částky v rozpočtu r. 2022, předložit RMO ke schválení zadání 
veřejné zakázky 

T: březen 2022 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25. 
 

 

26 Dotace v sociální oblasti - vyhlášení programů na rok 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení Programů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města v časovém harmonogramu dle důvodové zprávy 

T: 8. 11. 2021 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

27 Změny v programu prevence kriminality 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
prodloužení platnosti stávající Koncepce prevence kriminality města Olomouce na období let 
2016–2021 do konce roku 2022 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace P-centru, dle Přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
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28 Bytové záležitosti BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 1, písm. a) - d) a dle bodu 2 
důvodové zprávy 

 

3. neschvaluje 
žádost o výměnu bytu zvláštního určení, dle bodu 3 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

29 Stížnosti – FunPark 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
náměstkyni Mgr. Markétě Záleské odpovědět občanům dle důvodové zprávy 

T: 8. 11. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

3. ukládá 
náměstkyni Mgr. Markétě Záleské vstoupit v jednání s vlastníkem pozemků a pořadatelem 
akcí 

T: 8. 11. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

4. ukládá 
náměstkyni Mgr. Markétě Záleské předložit informaci o situaci a jejím řešení v bodu Různé 
na ZMO 

T: 8. 11. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

5. ukládá 
řediteli Městské policie Olomouc Mgr. Pavlu Skalickému jednat dle závěrů důvodové zprávy 

T: 8. 11. 2021 
O: ředitel Městské policie Olomouc 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 
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30 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na 
veřejných prostranstvích – Olomoucké vánoční trhy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek na veřejném prostranství Horního náměstí, Dolního 
náměstí, Kateřinské ulice a v areálu tržnice na Olomoucké vánoční trhy konané ve dnech 
19.11.2021 - 8.1.2022. 

 

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

T: 8. 11. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

31 Žádosti o výjimky ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na 
veřejných prostranstvích pro městské akce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek na veřejném prostranství Horního náměstí, Žižkova 
náměstí na akci Oslavy vzniku republiky s prezidentem Masarykem dne 28.10.2021, na 
veřejném prostranství Dolního náměstí na akci Svatomartinské slavnosti Olomouc ve dnech 
11.-12.11.2021. 

 

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

T: 8. 11. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
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32 Návrh termínů konání RMO a ZMO v roce 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO v roce 2022 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 32. 
 

 

33 Změna ve složení ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce paní doc. Mgr. Radmily Prchal 
Pavlíčkové, Ph.D. (Piráti a Starostové) dnem 20. 10. 2021 

 

2. bere na vědomí 
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - dalšího náhradníka pana Mgr. Petra 
Fojtíka (Piráti a Starostové) dnem 21. 10. 2021 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
- vzít na vědomí vzdání se mandátu členky Zastupitelstva města Olomouce paní doc. Mgr. 
Radmily Prchal Pavlíčkové, Ph.D. (Piráti a Starostové) dnem 20. 10. 2021 

- vzít na vědomí nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - náhradníka pana Mgr. 
Petra Fojtíka (Piráti a Starostové) dnem 21. 10. 2021 

 

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

 
 
 

 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
primátor města Olomouce 

Mgr. Matouš Pelikán v. r. 
náměstek primátora 

  

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


