ZÁPIS
z 98. schůze Rady města Olomouce, konané dne 8. 11. 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
náměstci primátora

Žbánek
Pelikán, Bačák, Konečný, Záleská, Kolářová

neuvolnění členové rady města

Tichý, Holpuch, Šnevajs

omluveni

Major, Feranec

tajemník MMOl
vedoucí OKP

Večeř
Plachá

tiskové oddělení
zapisovatelka

Štědrá, Doleželová
Hladíková, Vychodilová

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

PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Aquapark Olomouc, a. s. – ceník Delfínek, provozní záležitosti
2
2.
Kontrola usnesení RMO
3
3.
Majetkoprávní záležitosti
4
4.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5
5.
Topolany – novostavba chodníků – přeložka CETIN
6
6.
Veřejná zakázka č. 21105 – PPO II. B etapa – související investice, SO 03.2 –
Most Masarykova – slavnostní osvětlení – kazetový podhled – zahájení,
komise
7
7.
Bytové záležitosti
8
8.
Koordinátor IIB. etapy protipovodňových opatření – dodatek č. 1 příkazní
smlouvy
9
9.
Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního
města
10
10.
Revize „Strategie řízení akciových společností, kde je statutární město
Olomouc jediným akcionářem“
11
11.
Změny ve stanovách akciových společností, kde je statutární město Olomouc
jediným akcionářem – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti
valné hromady

12

12.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Smlouva o společném zadávání – Masarykova ul. – oprava TT a vozovky,
vybudování vídeňské zastávky u Bystřičky směr Hl. Nádraží
Povolení výjimky – pěší zóna
Vyhlášení dotačních programů odboru školství (staženo)
Výjimky z počtu dětí v MŠ
MAP II – souhlas zřizovatele se zařazením investičních námětů (staženo)
Individuální dotace v oblasti kultury
Bytové záležitosti BPS
Pojmenování ulic
Změny v komisích
Rozpracování usnesení z diskuse z 19. Zasedání ZMO konaného 1. 11. 2021
Škodní a likvidační komise
Rozpočtové změny roku 2021
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2022 – I. čtení
Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – převody bytů –
rozhodování o dalším postupu
oOo

98. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh
programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro.
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu.
oOo

Bod programu: 1.
Aquapark Olomouc, a. s. – ceník Delfínek, provozní záležitosti
Konzultant: Přikryl – ředitel Aquapark Olomouc, a. s.
Přikryl v úvodu informoval, že důvodová zpráva se skládá ze tří částí. První část je věnována
úpravě ceníku Aquacentra Delfínek. Revize cen reflektuje uplynulé období a to především
v souvislosti s dopady krize Covid19 a očekávaným nárůstem nákladů na provoz, který je
způsoben zdražením elektrické energie v období 2022 – 2023. Dle jeho názoru je navýšení
ceny stále konzervativní. Dále podotkl, že možná do konce prosince dojde k revizi
současného navýšení a to hlavně v oblasti slev pro sportovní kluby (sportovce).
K této problematice se také vyjádřila Záleská, která konstatovala, že bude hledáno pro příští
rok kompromisní řešení u slev pro sportovní kluby.
Druhou částí důvodové zprávy je souhlas se záměrem refinancování úvěru. Zde Přikryl
podrobně popsal celou problematiku financování AQ včetně koncesní a úvěrové smlouvy. A
nastínil návrh řešení, které spočívá v prodloužení splatnosti úvěru do roku 2032 a změně
úrokových sazeb. Toto prodloužení kopíruje koncesní smlouvu, dle které SMOl vyplácí
služebné taktéž do roku 2032, čímž dojde ke sjednocení plateb úvěru a služebného. Vše
bylo diskutováno s ekonomem, daňovým poradcem, auditorem i s bankou.
Poté Přikryl reagoval na dotazy k tomuto tématu. V závěru diskuse byl Přikryl požádán, aby
promyslel možnosti jak přeplatky na služebném definovat do nového vztahu a ukládat je do
PSO.
Třetí částí důvodové zprávy je rekonstrukce PSO. Zde Přikryl shrnul stav, v jakém se PSO
nyní nachází, co je doporučeno dle statiků opravit a jak velká finanční částka na to bude
potřeba.
Po ukončení rozpravy bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
úpravu ceníku Aquacentra Delfínek s platností od 1. ledna 2022
3.
schvaluje
záměr refinancování úvěru č. 286/08/LCD a přípravu dodatku ke Smlouvě o úvěru
4.
bere na vědomí
závěry studie stavebně technického průzkumu
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1
Bod programu: 2.
Kontrola usnesení RMO
Primátor provedl materiálem po stranách. Jelikož k materiálu nebyly kladeny žádné dotazy,
byl odhlasován.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 8. 11. 2021 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.
Majetkoprávní záležitosti
Konzultanti: Křížková, Kličková, Kašpárková, Karásková, Hrbáčková – majetkoprávní odbor
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech. Diskuse byla vedena k těmto bodům
důvodové zprávy:
Bod 2.2.) – prodej pozemku v k. ú. Lazce
Křížková uvedla, že se jedná o opětovné projednání; shrnula současnou situaci, co je
navrženo k prodeji a kde bude zřízena služebnost.
Předkladatel doplnil, že bod bude předložen do ZMO s tím, že zásadní výtky byly revidovány.
Důvodová zpráva byla doplněna o zdůvodnění rozhodnutí RMO, které nekoresponduje
s vyjádřením KMČ v tom duchu, že prodej pozemků je v souladu s územním plánem. Jedná
se o funkční areál a nejsou známy informace o tom, že by mělo dojít ke změně využití území.
Bod 2.3.) – majetkoprávní vypořádání mezi SMOl a společností Marzio, s. r. o.
Křížková konstatovala, že se jedná o opětovné projednání. Otázkou je, zda nadále trvat na
zajištění splnění povinností formou bankovní záruky nebo přijmout usnesení o uzavření
zástavní smlouvy k bytové jednotce. Členové rady se přiklonili k uzavření zástavní smlouvy.
Bod 2.4.) – bezúplatný převod nebo prodej pozemků v k. ú. Nové Sady u Olomouce

Po rozsáhlé diskusi byl bod z projednávání stažen s tím, že má být dodáno vyjádření komise
pro architekturu a dále zjištěno jak se s touto problematikou vypořádává koncepce veřejných
prostranství a územní plán.
Bod 2.5.) – prodej části pozemku v k. ú. Nové Sady u Olomouce
Bod byl z projednávání taktéž stažen (viz bod 2.4.).
Bod 5.8.) – smlouva o udělení souhlasu s vybudováním stavby dvou sjezdů v k. ú. Hodolany
Kličková uvedla, že jde také o opětovné projednání bodu, kdy při posledním projednání bylo
uloženo doplnit stanovisko KMČ a také komise pro architekturu. Obě stanoviska byla do
důvodové zprávy doplněna. Vzhledem k tomu, že obě byla zamítavá, členové rady doporučili
nevyhovět žádosti.
Bod 5.9.) – smlouva o udělení souhlasu s úpravou chodníku v k. ú. Hodolany
Zvolen stejný postup jako u bodu 5.8.) – nevyhovět žádosti.
Ostatní body důvodové zprávy byly projednány bez úprav a bez diskuse. Poté bylo
hlasováno.
Po odhlasování informoval předkladatel, že na stůl byl rozdán podkladový materiál, týkající
se nájemného za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok
2022. Tento materiál bude projednán v jednotlivých klubech zastupitelů a poté bude
k projednání předložen na některé z příštích RMO.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
přeřazení pozemku parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 555, obč. vyb, Hynaisova 9, v rámci Dlouhodobé
koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období r.
2019 – 2022, z kategorie A nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě
určeny k prodeji či směně, do kategorie C – nemovité věci určené k prodeji či směně dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr směnit část pozemku parc. č. 124/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/53 ostatní
plocha) o výměře 3 517 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
města Olomouce za části pozemků parc. č. 95/5 ovocný sad (dle GP parc. č. 95/11 ovocný
sad) o výměře 2 491m2 a parc. č. 95/7 zahrada (dle GP parc. č. 95/12 zahrada) o výměře
435 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a pozemek parc. č. 282/4 ostatní plocha o výměře
102 m2 a části pozemků parc. č. 282/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 282/6 ostatní plocha)
o výměře 900 m2, parc. č. 278/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 278/13 ostatní plocha) o
výměře 67 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, vše ve vlastnictví Univerzity Palackého v
Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
3.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 128/6 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc, části
pozemků parc. č. 116/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 116/1 trvalý travní porost) o
výměře 11 153 m2, parc. č. 111/29 ostatní plocha (dle GP parc. č. 111/41 ostatní plocha) o
výměře 112 m2 a parc. č. 468 ostatní plocha (dle GP parc. č. 468/11 ostatní plocha) o
výměře 119 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.2.
4.
schvaluje
předběžný záměr uzavřít zástavní smlouvu k bytové jednotce č. 551/37 vymezené v budově
č. p. 551, bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 977, zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, k spoluvlastnickému podílu o velikosti 668/30974 na
pozemku parc. č. st. 977 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, jehož
součástí je budova č. p. 551 bytový dům, a k spoluvlastnickému podílu o velikosti 668/30974

na pozemku parc. č. 93/5 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví
společnosti Marzio,s.r.o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 2.3.
5.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 896/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 896/8 ostatní
plocha) o výměře 19 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.6.
6.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 2/18 orná půda a část pozemku parc. č. 2/95 ostatní plocha o
výměře 6 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.7.
7.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 802 ostatní plocha v k. ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín dle
důvodové zprávy bod č. 2.8.
8.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 413/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, která není součástí pozemku
a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
9.
schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 1162 zahrada o výměře 14 m2 a parc. č.
1163/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. Výměry
předmětných částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č.
2.10.
10.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 232/15 ostatní plocha o výměře 28 m2 a
pozemku parc. č. 232/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc.
Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č.
2.11.
11.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 2218 lesní pozemek o výměře 1 588 m2 a
část pozemku parc. č. 2274 ostatní plocha o výměře 627 m2, oba v k. ú. Grygov, obec
Grygov. Výměra předmětných částí pozemků bude upřesněna po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.12.
12.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
13.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
14.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 487/6 ostatní plocha o celkové výměře 8 m2 v k. ú.

Neředín, parc. č. 824/2 orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany a parc. č. 1051/2 ostatní
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.15.
15.
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/001525/2015/Mlc ze dne 16. 6. 2015, ve znění
dodatků č. 1 a č. 2, uzavřenou se společností Štěrkovny Olomouc a.s., jejímž předmětem je
nájem pozemku parc. č. 1213 orná půda o výměře 69 078 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov,
spočívající ve změně doby nájmu z doby určité, do 31. 12. 2021 na dobu určitou, do 31. 12.
2022 dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
16.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 251/7 orná půda o výměře 132 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.2.

17.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002377/2016/Val ze dne 14. 9. 2016
uzavřené se společností ZD Bohuňovice s.r.o., jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú.
Chválkovice a k. ú. Týneček, vše obec Olomouc, spočívající ve vyjmutí části pozemku parc.
č. 251/7 orná půda o výměře 132 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc z předmětu pachtovní
smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
18.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 523/1 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc Společenství vlastníků Foerstrova 1115/36, 1116/38, 1117/40, Olomouc-Nová
Ulice dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
19.
schvaluje
nájem prostoru – 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 panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
20.
schvaluje
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 39,42 m2 v 1. NP budovy č. p. 1, byt.
dům, ul. Pavelčákova č. o. 21, která je součástí pozemku parc. č. st. 464 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
21.
nevyhovuje
žádostem paní XXXXX a paní XXXXX o nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové
výměře 39,42 m2 v 1. NP budovy č. p. 1, byt. dům, ul. Pavelčákova 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. 3.5.
22.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování 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 z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 4.1.
23.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 335/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.

335/3 ostatní plocha) o výměře 19 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc za kupní cenu ve výši
32.300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
24.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Univerzity Palackého v Olomouci o prodej pozemků parc. č. 584/10 ostatní plocha,
parc. č. st. 1395 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná
stavba, a části pozemků parc. č. 429/4 ostatní plocha o celkové výměře 4 733 m2 a parc. č.
557/6 ostatní plocha o výměře 292 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.3.
25.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem manželů XXXXX, pana XXXXX a paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 584/10
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
26.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem pana XXXXX a pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 584/10 ostatní
plocha o výměře 1 100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
27.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 154/3 zahrada v k. ú. Černovír, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
28.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 173/4 ostatní plocha o výměře 317 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
29.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 173/4 ostatní plocha o výměře 317 m2
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
30.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 35
m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
31.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 625/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 625/4 ostatní plocha) o
výměře 254 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 614
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
32.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJIM/BDS/001222/2017/Hrb uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
33.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. OMAJIM/BKS/002173/2015/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností Holandská čtvrť
II., s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
34.
schvaluje
uzavření dodatku

č.

1

ke

smlouvě

o

budoucí

darovací

smlouvě

č.

OMAJ-

IM/BDS/002887/2018/Hrb uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX
dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
35.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJIM/BDS/002979/2017/Hrb uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX
dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
36.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJIM/BDS/000828/2016/Hrb mezi statutárním městem Olomouc, dle důvodové zprávy bod č.
5.5.
37.
schvaluje
uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/3/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle
důvodové zprávy bod č. 5.6.
38.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/2/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností TAMPIOL a.s., dle důvodové
zprávy bod č. 5.7.
39.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby dvou sjezdů k
novostavbě bytového domu na pozemku parc. č. st. 755 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, zrušením stávajícího sjezdu a rekonstrukcí přípojky vody na
částech pozemků parc. č. 192/34 ostatní plocha, parc. č. 192/30 ostatní plocha a parc. č.
192/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
40.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou chodníku na pozemcích
parc. č. 192/17 a parc. č. 192/30, oba ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a s
přeložkou veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 192/30 ostatní plocha v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
41.
revokuje
usnesení RMO ze dne 11. 11. 2019 bod programu 2, bod 5. 10. ve věci schválení zřízení
služebnosti opory stavby vodovodu na energetické mostní konstrukci ve vlastnictví
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. umístěné na podpěrách silničního mostu ev.č. 35-146 ve
vlastnictví České republiky, s právem hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
42.
schvaluje
uzavření dohody o úhradě udržovacích nákladů na rekonstrukci energetické mostní
konstrukce ve vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a.s. umístěné na podpěrách
silničního mostu ev. č. 35-146 ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit Ředitelství
silnic a dálnic ČR, dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
43.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 8. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.5. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení

NN na pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
44.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
45.
revokuje
usnesení RMO ze dne 15. 7. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 787/3 a parc. č. 787/4, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
46.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 787/3 a parc. č. 787/4, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
47.
revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 2. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 136/3, parc. č. 952/2, parc. č. 1115, parc. č. 1133/1 a parc. č.
1231/6, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
48.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 136/3, parc. č. 952/2, parc. č. 1115, parc. č. 1133/1 a parc. č. 1231/6, vše
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
49.
revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2017, bod programu č. 12., bod č. 6.18. důvodové zprávy ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 667/30 orná půda, parc. č. 663/1, parc. č. 661, parc. č.
778/1, parc. č. 531 a parc. č. 537, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
50.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 4. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.6. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování 1 ks příhradového stožáru na
pozemku parc. č. 652/1 lesní pozemek v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, umístění a
provozování 1 ks betonového sloupu na pozemku parc. č. 662/1 orná půda v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc a umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VN na
pozemku parc. č. 662/1 orná půda v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, vše ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
51.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 667/30 orná půda, parc. č. 663/1, parc. č. 661, parc. č. 778/1, parc. č.
531 a parc. č. 537, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
52.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 131/3 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
53.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 131/3 ostatní plocha v k. ú.
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.5.
54.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 545, parc. č. 597/1 a parc. č. 625/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.6.
55.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 545, parc. č. 597/1 a parc. č.
625/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
56.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynové přípojky na pozemcích parc. č. 697,
parc. č. 939/1 a parc. č. 939/11, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
57.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynové přípojky na pozemcích parc. č. 697, parc. č. 939/1 a parc. č. 939/11, vše ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.7.
58.
revokuje
usnesení RMO ze dne11. 10. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na
pozemku parc. č. 251/8 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
59.
revokuje
usnesení RMO ze dne 11. 10. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 251/8 ostatní plocha v k. ú.
Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
6.8.

60.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 251/8 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
61.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 251/8 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
62.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 170/9 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.9.
63.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 170/9 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
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 smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti uložení a provozování
vodovodu na částech pozemků parc.č. 239/2 orná půda, parc.č. 250/4 ostatní plocha a
parc.č. 256/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Týneček, obec Olomouc, a zřízení služebnosti
uložení a provozování dešťové kanalizace na části pozemku parc.č. 256/2 ostatní plocha
v k.ú. Týneček, obec Olomouc, vše ve vlastnictví paní XXXXX, a dále ve strpění provádění
údržby, opravy, úpravy a odstranění vodovodu a dešťové kanalizace na výše uvedených
pozemcích ve prospěch statutárního města Olomouc, na dobu neurčitou a za jednorázovou
úplatu 5050 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na částech pozemků parc. č. 219/1, parc. č. 219/2 a
parc. č. st. 411, vše v k.ú. Bělidla, LV č. 180, parc. č. 852/5 a parc. č. 853, oba v k.ú.
Hodolany, LV č. 204 a parc. č. 1473/1 v k.ú. Chválkovice, LV č. 372, vše druh pozemku
vodní plocha, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Povodí
Moravy, s.p. spočívající v povinnosti strpět na částech dotčených pozemků umístění a
provozování cyklostezky, vstup a vjezd oprávněného – statutárního města Olomouce nebo
jím pověřených osob na části předmětných pozemků za účelem prohlídky, kontroly, údržby a
případně oprav cyklostezky dobu neurčitou za úplatu ve výši 175.762,50 Kč + DPH

dle důvodové zprávy bod 1.2.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 5.
Topolany – novostavba chodníků – přeložka CETIN
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření „Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností
CETIN a.s.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 6.
Veřejná zakázka č. 2110 – PPO II. B etapa – související investice, SO 03.2 – Most
Masarykova – slavnostní osvětlení – kazetový podhled – zahájení, komise
Konzultanti: Holoušová, Chrenko, Zedek – odbor investic
Materiál byl projednán bez rozpravy a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
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.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 7.
Bytové záležitosti
Konzultant: Zelenka – ředitel SNO, a. s.
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
1.

schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:

a) Peškova 2, Olomouc, č.b. 52, o velikosti 2+kk se XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 25, o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b)
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7
Bod programu: 8.
Koordinátor IIB. etapy protipovodňových opatření – dodatek č. 1 příkazní smlouvy
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl odhlasován.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek příkazní smlouvy dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu dodatku příkazní smlouvy dle důvodové
zprávy
T:
O:

22. 11. 2021
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8

Bod programu: 9.
Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního města
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu

2.
schvaluje
zadání dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
schvaluje
zadání veřejné zakázky dle cenové nabídky v příloze č. 2 důvodové zprávy
4.
pověřuje
vedoucího odboru strategie a řízení podpisem smlouvy o dílo na provedení díla „Zásady
hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce“
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9
Bod programu: 10.
Revize „Strategie řízení akciových společností, kde je statutární město Olomouc
jediným akcionářem
Materiál byl bez rozpravy jednohlasně přítomnými členy schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu dokumentu „Strategie řízení akciových společností, kde je statutární město Olomouc
jediným akcionářem“ dle důvodové zprávy
3.
ukládá
Mgr. Milanu Ferancovi, členu rady města pověřenému k metodickému řízení akciových
společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem realizovat strategii řízení
akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem dle tohoto
dokumentu
T:
O:

průběžně
Feranec Milan, Mgr., člen rady města

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10
Bod programu: 11.
Změny ve stanovách akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným
akcionářem – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu

2.
schvaluje
změnu stanov společnosti dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
primátora města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, podpisem notářského zápisu,
který bude obsahovat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
dle důvodové zprávy a příloh důvodové zprávy o změně stanov společností
•

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

•

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

•

Lesy města Olomouce, a.s.

•

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

•

Technické služby města Olomouce, a.s.

•

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11
Bod programu: 12.
Smlouva o společném zadávání Masarykova ul. – oprava TT a vozovky, vybudování
vídeňské zastávky U Bystřičky směr Hl. Nádraží
Konzultanti: Černý, Kmoníčková – odbor dopravy a územního rozvoje
Černý stručně popsal skutečnosti uvedené v důvodové zprávě a poté reagoval na dotazy
členů rady.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zařazení realizace opravy "Masarykova ul. - oprava TT a vozovky, vybudování vídeňské
zastávky U Bystřičky směr Hl. nádraží" (část SMOl) do velkých oprav 2022
3.
schvaluje
Smlouvu o společném zadávání dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
4.
ukládá
podepsat Smlouvu o společném zadávání
T:
O:

22. 11. 2021
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 13.
Povolení výjimky – pěší zóna
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje
Primátor uvedl bod za nepřítomného náměstka Majora. Konzultant doporučil u jednotlivých
žádostí akceptovat návrh odboru dopravy a územního rozvoje. Po rozpravě bylo doporučeno
přidělit 1 přenosnou parkovací kartu Unii výtvarných umělců Olomoucka. S uvedenou
úpravou byl materiál jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13
Bod programu: 14.
Vyhlášení dotačních programů odboru školství (staženo)
Konzultantka: Fantová – odbor školství
Po rozpravě bylo rozhodnuto, že veškeré dotační programy MMOl budou vyhlášeny po
rozpočtové radě 15. 11. 2021. Z uvedeného důvodu byl předložený materiál stažen.
Bod programu: 15.
Výjimky z počtu dětí v MŠ
Konzultantka: Fantová – odbor školství
Konečný okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
povoluje
upravené výjimky z počtu dětí v mateřských školách pro školní rok 2021/2022 dle důvodové
zprávy, při dodržení podmínek uvedených v důvodové zprávě
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
O:

22. 11. 2021
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14

Bod programu: 16.
MAP II – souhlas zřizovatele se zařazením investičních námětů (staženo)
Materiál byl po rozpravě stažen s tím, že bude reflektovat připomínky členů rady a bude
předložen na dalším jednání RMO.

Bod programu: 17.
Individuální dotace v oblasti kultury
Konzultant: Schubert – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Záleská okomentovala předložené žádosti a uvedla, že u všech bylo vyjádřeno zamítavé
stanovisko odborné komise. Po rozpravě, kde konzultant reagoval na dotazy členů rady, bylo
rozhodnuto u žádosti MgA. Hany Pinkavové – příprava dokumentárního filmu o Dině
Štěrbové, o podpoře formou deklarace finanční podpory v roce 2022 adresované České
televizi.
Předložený materiál byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
neschvaluje
individuální dotace dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15
Bod programu: 18.
Bytové záležitosti BPS
Kolářová okomentovala předloženou žádost a doporučila její schválení. Radou akceptováno
bez výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – BPS dle bodu 1 důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 19.
Pojmenování ulic
Kolářová okomentovala předložené návrhy pojmenování ulic v k.ú. Nové Sady a Nemilany.
Následně proběhla diskuse k navrženým názvům, kdy členové rady doporučili u lokality Nové
Sady akceptovat návrh kulturní komise – Věry Pánkové a v lokalitě Nemilany doplnit návrh
kulturní komise (z důvodu upřesnění osobnosti) – Oldřicha Králíka. Uvedené návrhy budou
postoupeny ke schválení v ZMO 10. 12. 2021.

Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženými názvy ulic dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit navržené názvy ulic dle upravené důvodové zprávy na nejbližší jednání ZMO
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí oddělení KMČ a DP

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17

Bod programu: 20.
Změny v komisích
Kolářová uvedla bod. Předložený materiál byl schválen bez rozpravy a bez úprav.
V rámci bodu projednala RMO stížnost spolku Los Vesinos na KMČ Chomoutov. Návrhem
odpovědi byla pověřena Bc. Horňákova – oddělení KMČ a DP.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
rezignaci pana Jeronýma Motyky na funkci člena Komise hospodářského rozvoje
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 21.
Rozpracování usnesení z diskuse z 19. zasedání ZMO konaného 1. 11. 2021
Primátor uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 10, část 3 usnesení ZMO ze dne 1. 11. 2021 - Revize „Strategie řízení akciových
společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem“
- ZMO ukládá Radě města Olomouce realizovat strategii řízení akciových společností, kde je
statutární město Olomouc jediným akcionářem dle tohoto dokumentu (T: průběžně)
T:
22. 11. 2021
O:
Rada města Olomouce

2.
ukládá
k bodu 14, část 3 usnesení ZMO ze dne 1. 11. 2021 - Dodatek č. 3 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33:
- ZMO ukládá informovat ředitele školy o přijatém usnesení (T: 10. 12. 2021)
T:
22. 11. 2021
O:
vedoucí odboru školství
3.
ukládá
k bodu 17, část 3 usnesení ZMO ze dne 1. 11. 2021 - SFK Nedvězí – žádost o prodloužení
termínu použití a vyúčtování investiční dotace:
- ZMO ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít dodatek ke smlouvě
o poskytnutí dotace dle přílohy důvodové zprávy (T: ihned)
T:
O:

22. 11. 2021
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

4.
ukládá
k bodu 18, část 3 usnesení ZMO ze dne 1. 11. 2021 - Individuální dotace - HC Olomouc s. r.
o.:
- ZMO ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít Smlouvu o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce s HC Olomouc s.r.o. (T: 10. 12.
2021)
T:
O:

22. 11. 2021
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

5.
ukládá
k bodu 19, část 1 usnesení ZMO ze dne 1. 11. 2021 - Návrhy, připomínky a podněty
veřejnosti:
- ZMO vyzývá Radu města Olomouce, aby na řádném zasedání Zastupitelstva města
Olomouce dne 10. prosince 2021 předložila do samostatného bodu materiály k převodům
bytů z majetku Družstev Jižní a Jiráskova a SMOl na nájemníky, a to s pečlivým a včasným
projednáním těchto materiálů se všemi dotčenými stranami. (T: 10. 12. 2021)
T:
O:

22. 11. 2021
Rada města Olomouce

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19

Bod programu: 22.
Škodní a likvidační komise
Konzultantka: Lengyelová – odbor ekonomický
Bačák okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. Schváleno bez
úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.1 důvodové zprávy

3.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.2 důvodové zprávy
4.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.3 důvodové zprávy
5.
neschvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.4 důvodové zprávy
6.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.5 důvodové zprávy

7.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.6 důvodové zprávy
8.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.7 důvodové zprávy
9.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.8 důvodové zprávy
10.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.9 důvodové zprávy
11.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.10 důvodové zprávy
12.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.11 důvodové zprávy
13.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.12 důvodové zprávy
14.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.13 důvodové zprávy
15.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2.1 a 2.2 důvodové zprávy a souhlasí s
likvidací formou šrotáže, kterou provede společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20

Bod programu: 23.
Rozpočtové změny roku 2021
Konzultantky: Dokoupilová, Hélová – odbor ekonomický
Bačák okomentoval materiál. Předložený materiál byl schválen bez úprav.
V rámci projednaného bodu požádala náměstkyně Kolářová o zařazení částky 2 345 tis. Kč
do soupisu nekrytých požadavků a okamžitého vykrytí. Uvedla, že částka je určena na
odstranění kontejnerových stání v městských částech Nová ulice a Povel a reflektuje
nabídkovou cenu TSMO, a.s. Radou akceptováno bez výhrad; požadovaná částka byla
zařazena do soupisu nekrytých požadavků a ihned vykryta z rezervy RMO/ZMO.
Usnesení:
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:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21

Bod programu: 24.
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2022 – I. čtení
Konzultanti: Hélová, Dokoupilová, Kroutilová – odbor ekonomický; Zedek, Kotelenská –
odbor investic; Bogoč – odbor strategie a řízení
Bačák provedl materiálem. Přílohy byly upraveny dle požadavků členů rady. Upravený
materiál bude předložen na monotematickou rozpočtovou radu dne 15. 11. 2021.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně upravených příloh
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22

Bod programu: 25.
Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – převody bytů –
rozhodování o dalším postupu
Pelikán okomentoval předložený materiál včetně návrhu dalšího postupu. Na základě nově
vzniklých skutečností bude důvodová zpráva dodatečně upravena a zveřejněna na
webových stránkách města.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 16 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 10. 11. 2021.

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

Mgr. Matouš Pelikán v.r.
náměstek primátora

