ZÁPIS
ze 100. schůze Rady města Olomouce, konané dne 22. 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
Major (přítomen do 16:45 hodin), Pelikán, Bačák,
Konečný, Záleská (přítomna do 16:45 hodin),
Kolářová

neuvolnění členové rady města

Tichý (nepřítomen od 10:00 do 13:00 hodin),
Feranec (nepřítomen od 13:00 – 15:15), Holpuch
(přítomen od 9:30 hodin), Šnevajs

tajemník MMOl
vedoucí OKP

Večeř
Plachá

tiskové oddělení
zapisovatelka

Doleželová, Folta
Sedláková, Vychodilová

čas zahájení: 9:00 hodin velký zasedací sál, budova Hynaisova 10

PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Kontrola usnesení RMO a ZMO
2
2.
Veřejná zakázka č. 21106 – Provozování veřejných toalet – přímé zadání
3
3.
Majetkoprávní záležitosti
4
4.
Petice za zachování zahrádkářské kolonie při ulici Na Trati
5
5.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6
6.
Dodatky rámcových smluv o financování projektu – koordinované tahy
7
7.
Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace
8
8.
Jantarová stezka 1. část – závěrečné vyúčtování dotace Olomouckého kraje
9
9.
Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – koordinovaný tah Foerstrova
10
10.
Veřejná zakázka č. 21111 – Masarykova ul. – oprava tramvajové trati a
vozovky, vybudování vídeňské zastávky – směr hl. nádraží – zahájení, komise
11
10.1. Veřejná zakázka č. 21113 – Zajištění služby RADIO na veřejném vnitrostátním
letišti města Olomouce 2022- 2023 – přímé zadání
12
11.
Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – převody bytů –
rozhodování o dalším postupu (na stůl)
13
12.
Bytové záležitosti
14
13.
Rozpočtové změny roku 2021
1

15
16
17
18
19
20

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

-

22.

21

23.

22
23
-

24.
25.
26.
27.
28.

24

29.

25
26
27
28

30.
31.
32.
33.

29
30

34.
35.

31
32
33
34
35
36
37
38

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

39
40

44.
45.

-

46.

Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu
Parkovací politika města Olomouce (na stůl)
PPP a EPC projekty
Investiční záměry dostupného bydlení v lokalitě Horova a Jánského (staženo)
Protipovodňová opatření II B. etapa – Provozní řád
OZV o cenové mapě
Reporting a informace o družstvech (staženo)
Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení)
za 1. pololetí roku 2021
Zoologická zahrada Olomouc – pořízení motorového dopravního prostředku
z investičního fondu organizace (staženo)
Hřbitovy města Olomouce – výběrové řízení na ředitele příspěvkové
organizace (na stůl)
Karty typu D
Povolení výjimky – pěší zóna
Změna č. II Územního plánu Olomouc – rozhodnutí o námitkách (staženo)
Změna č. II Územního plánu Olomouc – vydání (staženo)
Dílčí změny I/05, I/07 a I/08 Souboru změn č. I ÚPO – ukončení pořizování
(staženo)
Změna pachtovní smlouvy č. ODUR/NAJ/002975/2020/Zam ze dne
29. 12. 2020 uzavřené se společností DPMO, a. s.
Energomost
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. – Smlouva
o podpoře činnosti pro rok 2022
Jmenování člena školské rady
Souhlas zřizovatele se zařazením investičních námětů – aktualizace
Strategického rámce MAP
Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací – škol
Dotační program Ochrana obyvatel
Lesy města Olomouce – nepeněžitý vklad
Smlouva na zajištění fungování Olomouc region Card na rok 2022
Bytové záležitosti BPS
Informace o činnosti kontrolního výboru
Změna ve složení finančního výboru ZMO
Stanovení termínu a návrh programu 20. Zasedání Zastupitelstva města
Olomouce
BK Redstone Olomoucko – individuální dotace
SK Sigma Olomouc, a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
společnosti
Různé – informace členů RMO
oOo

100. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh
programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro.
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu.
oOo
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Bod programu: 1.
Kontrola usnesení RMO a ZMO
Primátor provedl materiálem po stranách.
část A)
str. 2, úkol č. 5 Navržen delší termín prodloužení termínu plnění, jelikož je nepravděpodobné,
že v prosinci bude možné materiál zpracovat. Vláda se problematikou bude zabývat nejdříve
začátkem roku. Úkol byl prodloužen z termínu plnění 6. 12. 2021 na termín RMO 21. 2.
2022.
str. 5, úkol č. 15 Jedná se o převedený úkol ze ZMO. Z důvodu, že materiál je součástí
tohoto jednání rady a je již začleněn do programu zasedání ZMO 10. 12. 2021, bylo plnění
upraveno v tom smyslu, že se jedná o samostatný bod RMO 22.11.2021, stejně jako
zastupitelstva 10. 12. 2021.
část B)
str. 2, úkol č. 5 Z důvodu, že materiály k bodu Změny č. II ÚPO byly staženy z jednání RMO i
ZMO, byl termín plnění úkolu prodloužen na březen 2022.
str. 6, podnět 4: Radní požadovali zaslat zpracované plnění také všem předsedům klubů
zastupitelů.
str. 7, podnět č. 6: Plnění úkolu bylo rozšířeno o odkaz na podkladové materiály k uvedené
problematice.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 22. 11. 2021 dle části A) upravené
důvodové zprávy,
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) upravené důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1
Bod programu: 2.
Veřejná zakázka č. 21106 – Provozování veřejných toalet – přímé zadání
Konzultanti: Křížková, Kličková, Kašpárková, Karásková – majetkoprávní odbor
Pelikán okomentoval materiál. Konzultantka reagovala na dotazy. Materiál byl projednán bez
úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené
veřejné zakázce.
2.
schvaluje
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli dle
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důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.
Majetkoprávní záležitosti
Konzultanti: Křížková, Kličková, Kašpárková, Karásková – majetkoprávní odbor
Pelikán provedl po jednotlivých bodech. Diskuse byla vedena k bodům:
bod 1.5: ekonomický náměstek předložený návrh nevyhovět žádosti kritizoval s tím, že
město by mělo být schopno reagovat pružně ve věci pronajímání svých prostor. Bez úprav.
bod 1.6: Konzultantka reagovala na dotazy ohledně umístění v prostorách objektu Horní
nám. 5, se kterým se uvažuje jako s možností umístění pro pracoviště magistrátu. Uvedla, že
záležitost byla projednána s tajemníkem, který připustil pronájem prostor cca na dva roky.
Pro další fázi jednání radní navrhovali předložit srovnání cen pronájmů např. s prostorem v
Šantovce, které žadatel také využívá. Bez úprav.
bod 3.1: Pelikán shrnul problematiku, upozornil, že podmínkou projednání záležitosti v ZMO
je předložení projektové dokumentace. Návrh usnesení byl předložen ve variantách. V části
Problematika směnné smlouvy a budoucí darovací smlouvy schválena varianta b). V části
Problematika zajištění povinností plynoucích ze směnné smlouvy schválena varianta b).
V části Udělení souhlasu pro účely umožnění pokračování stavebního řízení schválena
varianta a)
bod 3.2: konzultantka okomentovala majetkoprávní vztahy v území s tím, že je nutno vyřešit
dopravní napojení a nutný je i souhlas vlastníka pozemku. Radní zdůraznili, že je nutné
zastupitelstvu předložit jasné zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé. Návrh usnesení byl
předložen ve variantách – schválena varianta a)
bod 3.3: konzultantka reagovala na dotazy, mimo jiné uvedla, že rozsah prodeje se snížil,
k prodeji se již nevyjadřuje KMČ Lazce, jelikož se už nejedná o území nacházející se
v kompetenci této komise. Projednáno bez úprav.
bod 3.4: Předkladatel okomentoval návrh směny, upozornil na zajištění předkupního práva
pro město. Směna přinese do městského rozpočtu částku 9 mil. Kč.
Konečný upozornil na svůj poměr k uvedené záležitosti (střet zájmů), je zaměstnancem UP.
Zástupci ODS prezentovali stanovisko klubu a požádali o samostatné hlasování o návrzích
usnesení k bodu 3.4.
V rámci samostatného hlasování byl návrh usnesení přijat – 6 pro, 4 proti, 1 omluven.
bod 3.6: Předkladatel shrnul problematiku, k diskusi přizvána arch. Křenková a Ing. Černý,
kteří reagovali na dotazy radních. Bylo navrhováno požádat o bezúplatný převod pozemku,
přičemž by se muselo jednat o veřejný zájem. V této souvislosti bylo navrženo doplnění DZ o
zdůvodnění bezúplatného nabytí pozemků (doplněno ODÚR), návrh usnesení byl doplněn o
část doporučující ZMO schválit bezúplatné nabytí pozemků se zdůvodněním dle DZ.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu ze dne 29. 2. 2012, ve znění dodatku č. 1 a 2, uzavřenou se
společností Bartoň a Partner s.r.o., jejímž předmětem je nájem budovy bez č.p./č.e., jiná st.,
na pozemcích parc. č. st. 433/6 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 435/9 zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy by
mělo dojít k prodloužení doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2021 na dobu určitou do 31. 12.
2022 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 44/3, parc. č. 44/4, parc. č. 44/6, vše zahrada, parc. č. 45/1,
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parc. č. 45/2, parc. č. 45/3, vše ostatní plocha, a parc. č. 1613/3 trvalý travní porost, vše v k.
ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej id. 1/2 části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 320
m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou a žádosti paní XXXXX o prodej id.
1/2 části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 320 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec
Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 195 m2 v k.
ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 573 m2 v k.
ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
6.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 159 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
7.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 160 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
8.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k.
ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
9.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
10.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 136 m2 v
k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
11.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
12.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 340 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
13.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 206 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
14.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 135 m2 a
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výměře 176 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
15.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
16.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 44/6 zahrada o výměře 235 m2 a parc.
č. 45/3 ostatní plocha o výměře 7 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad
Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
17.
nevyhovuje
žádosti manželů XXXXX o pacht částí pozemků parc. č. 44/6 zahrada o výměře 244 m2 a
parc. č. 45/3 ostatní plocha o výměře 6 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad
Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
18.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 44/6 zahrada o výměře 244 m2 a
parc. č. 45/3 ostatní plocha o výměře 6 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad
Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
19.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře 122 m2 v k.
ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
20.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX a XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře
130 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č.
1.2.
21.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 44/6 zahrada o výměře 380 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
22.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 543/8 zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
23.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-SMV/VYP/000796/2016/Sul ze dne 24. 3. 2016
uzavřenou se spolkem Spolek FDF team Olomouc, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků
parc. č. 610/1 lesní pozemek o výměře 14 015 m2, parc. č. 610/4 lesní pozemek o výměře
915 m2 a části pozemku parc. č. 613/1 ostatní plocha o výměře 63 m2, vše v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1297/5 trvalý travní porost o výměře 75 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít ke změně doby výpůjčky
z doby určité, do 31. 12. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou dle důvodové
zprávy bod č. 1.4.
24.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o nájem prostoru o výměře 12 m2 v 1. NP budovy č. p. 209, obč. vyb, ul.
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Kyselovská č. o. 74, která je součástí pozemku parc. č. 395 zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
25.
schvaluje
záměr udělit souhlas podle § 2307 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, s převodem Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb
spojených s jejich užíváním ze dne 31. 8. 2001, ve znění dodatků č. 1 až 3, uzavřené se
společností Pavel Dobrovský - BETA s.r.o., jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího
podnikání o celkové výměře 197,25 m2 v 1. NP budovy č. p. 367, obč. vyb, Horní náměstí č.
o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, na společnost DOBROVSKÝ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
26.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/13/2008/S ze dne 5. 5. 2008
uzavřené s paní XXXXX, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 425/11 ostatní plocha
o výměře 55 m2 a parc. č. 601/12 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Nové Sady, obec
Olomouc ve vlastnictví paní XXXXX, statutárnímu městu Olomouc spočívající ve zvýšení
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
27.
schvaluje
umístění vnitřního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací v domech č.p. 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 133, 132, 131, 130, 91, 92, 93, 94, 95, vše bytový dům, na
ulici Černá cesta č.o. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, na
pozemcích parc.č.st. 120, 115, 232/2, 232/1, 231/2, 231/1, 114 zast. plocha a nádvoří, vše v
k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., za
podmínek dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
28.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu částí 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
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 s tím, že společnost Marzio,s.r.o. uhradí statutárnímu městu
Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 552 240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
29.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016, ve
znění dodatků č. 1- 4 uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín, jejímž předmětem je
pacht pozemku parc. č. 798/5 orná půda v k. ú. Slavonín, pozemku parc. č. 170/8 orná půda
a části pozemku parc. č. 170/9 orná půda o výměře 3339 m2, oba v k. ú. Povel, vše obec
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Olomouc, spočívající v zúžení předmětu pachtu o pozemky parc. č. 798/5 orná půda v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 170/8 orná půda a části pozemku parc. č. 170/9 orná
půda o výměře 3 339 m2, oba v k. ú. Povel, vše obec Olomouc z předmětu pachtu dle
důvodové zprávy bod č. 3.1.
30.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků parc. č. 170/1 orná
půda o výměře 389 m2, parc. č. 170/5 orná půda o celkové výměře 233 m2, parc. č. 170/6
orná půda o výměře 1 357 m2, parc. č. 170/7 orná půda o výměře 1487 m2, parc. č. 170/10
orná půda o výměře 35 m2, parc. č. 170/11 orná půda o výměře 67 m2, par. č. 170/12 orná
půda o výměře 81 m2, parc. č. 170/13 orná půda o výměře 590 m2, parc. č. 170/14 o výměře
35 m2, parc. č. 170/15 o celkové výměře 418 m2, parc. č. 170/27 orná půda o výměře 612
m2, parc. č. 170/32 orná půda o celkové výměře 391 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a
částí pozemku parc. č. 798/2 orná půda o celkové výměře 67 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec
Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
31.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření zástavní smlouvy 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. 3.1.
32.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o udělení souhlasu společnosti Marzio,s.r.o., dle důvodové zprávy bod č.
3.1.
33.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 186/3 orná půda (dle GP parc. č. 186/3 orná půda) o výměře 1
434 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce za pozemek parc. č. 180/14 orná půda o výměře 1 478 m2 v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX bez doplatku cenového rozdílu ve
prospěch statuárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy, bod č. 3.2.
34.
schvaluje
skončení pachtu dle smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002116/2014/Plh uzavřené dne 23. 10.
2014 s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
35.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemku parc. č. 180/14 orná půda o výměře 1 478 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového
hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
36.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 128/6 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc, částí 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 společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. za kupní cenu ve výši
17 411 830,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
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37.
schvaluje
zřízení služebností umístění a užívání uličního profilu s vozovkou sestávajícího ze silnice,
chodníku, cyklostezky a pásu zeleně, smíšené stezky pro chodce a cyklisty, průlehu
dešťových vod, tvořeného příkopem a vsakem dešťových vod a právem uložení a užívání
inženýrských sítí na pozemku parc. č. 116/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 116/1 trvalý
travní porost) v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
38.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 5. 2021, bod programu 3, bod 4.4. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebností cesty na pozemcích parc. č. 21/26 ostatní plocha a parc. č.
21/24 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, stezky na pozemcích parc. č. 21/26
ostatní plocha, parc. č. 21/24 ostatní plocha a parc. č. 21/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.
21/28 ostatní plocha), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a uložení a provozování vodovodu
na pozemcích parc. č. 21/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 21/28 ostatní plocha) a parc. č.
21/24 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
39.
schvaluje
zřízení služebností cesty na pozemcích parc. č. 21/26 ostatní plocha a parc. č. 21/24 ostatní
plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, stezky na pozemcích parc. č. 21/26 ostatní plocha,
parc. č. 21/24 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a uložení a provozování
vodovodu na pozemku parc. č. 21/24 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vše
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
40.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 5. 2021, bod programu 3, bod 4.4. důvodové zprávy ve věci
schválení změny dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 29. 5. 2013, uzavřené s
Honebním společenstvem Haná spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 116/1 trvalý
travní porost (dle GP parc. č. 116/1 trvalý travní porost) o výměře 14 725 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc z předmětu této dohody dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
41.
schvaluje
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 29. 5. 2013, uzavřené s Honebním
společenstvem Haná spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 116/1 trvalý travní porost
(dle GP parc. č. 116/1 trvalý travní porost) o výměře 11 153 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
z předmětu této dohody dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
42.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části 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)ovýměře435m2,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,
s tím, že Univerzita Palackého v Olomouci uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek
cenového rozdílu ve výši 9 082 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
43.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva věcného na dobu neurčitou ve prospěch předkupníka statutárního
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města Olomouce tak, že dlužník Univerzita Palackého v Olomouci je povinen nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc 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 ke koupi za kupní cenu 11 662 000,- Kč, pokud by jej chtěl zcizit třetí osobě
(koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu
Olomouc část části pozemku parc. č. 124/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/53 ostatní
plocha), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za kupní cenu 3 316,- Kč/m2, pokud by ji
chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému) dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
44.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s. o prodej pozemku parc. č. 124/12
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
45.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemku parc. č. 282/4 ostatní plocha o výměře 102 m2 a částech
pozemků parc. č. 282/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 282/6 ostatní plocha) o výměře 870
m2, parc. č. 278/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 278/13 ostatní plocha) o výměře 5 m2,
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc do správy OMZOH MMOl dle důvodové zprávy bod č.
3.4.
46.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu pozemku 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,
části pozemku parc. č. 875/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 875/23) o výměře 140 m2 a
částí 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Zemského archivu v Opavě s
tím, že statutární město Olomouc uhradí ČR – Zemskému archivu v Opavě doplatek
cenového rozdílu ve výši 47 532,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
47.
schvaluje
služebnost uložení a provozování kanalizačního sběrače na části pozemku parc. č. 875/10
ostatní plocha o výměře 20 m2 (dle GP parc. č. 875/24) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
48.
schvaluje
skončení smlouvy o nájmu ze dne 9. 4. 2002, ve znění dodatku č. 1, na pronájem pozemků
parc. č. st. 622 zast. pl., parc. č. 875/6 ostat. pl. a části pozemku parc. č. 875/10 ostat. pl. o
výměře 65 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřenou s ČR – Zemským archivem
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v Opavě dohodou dle důvodové zprávy bod č.3.5.
49.
schvaluje
svěření zeleně nacházející se na části pozemku parc. č. 948/17 ostatní plocha o výměře 700
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do správy OMZOH MMOl dle důvodové zprávy bod č.
3.5.
50.
doporučuje zastupitelstvu města
neschválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 324/197 ostatní plocha o výměře 6 470 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc a parc. č. 300/5 ostatní plocha o výměře 430 m2 v k. ú. Hněvotín,
obec Hněvotín z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví statutárního města Olomouce formou účasti ve výběrovém řízení dle důvodové
zprávy bod č. 3.6.
51.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha o výměře 2 268 m2 a
pozemku parc. č. 168/17 ostatní plocha, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 3.7.
52.
doporučuje zastupitelstvu města
neschválit úplatné nabytí části pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha o výměře 2 268 m2
a pozemku parc. č. 168/17 ostatní plocha, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
č. 3.7.
53.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 787/58 orná půda o výměře 199 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc
z podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 1/2) a paní XXXXX (ideální podíl
1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 59 700,- Kč, a to
ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku z vlastnictví paní XXXXX za kupní
cenu ve výši 29 850,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku z
vlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 29 850,- Kč se zdůvodněním dle důvodové
zprávy bod č. 3.8.
54.
doporučuje zastupitelstvu města
neschválit nabídku nabytí pozemku parc. č. 206/2 orná půda o výměře 29 m2 v k. ú.
Nasobůrky, obec Litovel do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 3.9.
55.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 187/3 orná půda o výměře 127 m2 v k.
ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
56.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem částí pozemků parc. č. 470/3 ostatní plocha o výměře 350 m2 a parc.
č. 480/3 ostatní plocha o výměře 1 575 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.11.
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57.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 470/3 ostatní plocha o výměře 350 m2
a parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře 1575 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.11.
58.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO AVION OLOMOUC o prodej částí pozemků parc. č.
470/3 o výměře 68 m2 a parc. č. 480/3 o výměře 292 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
59.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1086/14 ostatní plocha o výměře 1 739
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
60.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
neuplatnění předkupního práva k budově bez č.p./č.ev., zemědělská stavba, ve vlastnictví
společnosti Kenirox s.r.o., na pozemku parc. č. 971/29 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 3.14.
61.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Kenirox s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 961/1, parc. č. 961/2, parc. č.
971/9, vše ostatní plocha a parc. č. 971/29 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
62.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 251/7 orná půda o výměře 72 m2 nebo
100 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
63.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada (dle GP parc. č. 545/14 zahrada) o výměře 157
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za
kupní cenu ve výši 518.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
64.
schvaluje
uzavření dodatku k pachtovní smlouvě č. OMAJ-PR/PACH/001992/2015/Plh ze dne 17. 8.
2015 uzavřené s manžely XXXXX, spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 545/2
zahrada (dle GP parc. č. 545/14 zahrada) o výměře 157 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
z předmětu pachtu, dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
65.
schvaluje
dohodu o bezúplatném převodu stavebních objektů SO 18-19-01 Žst. Olomouc, silniční
nadjezd v km 83,484 a SO 18-18-01 Žst. Olomouc, úprava komunikace, silniční nadjezd v
km 83,484 na pozemcích parc. č. 1123 a parc. č. 1124, vše ostatní plocha v k. ú. Černovír,
obec Olomouc, se Správou železnic, státní organizace, jako předávající (investor) dle
důvodové zprávy bod č. 4.1.
66.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prominutí smluvní pokuty ve výši 63.513,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 4.2.

12

67.
schvaluje
skončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 350/2
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc za účelem umístění a užívání zastřešení nad
vstupy na budově bez čp/če, tech. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 518 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 518
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb, v k. ú. Povel,
obec Olomouc, dohodou dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
68.
revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 9. 2016, bod programu č. 2., bod č. 6.6. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
VN na pozemcích parc. č. 959/1, parc. č. 1110/2, parc. č. 962/2, vše ostat. pl. v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc parc. č. 72/5, parc. č. 72/8, parc. č. 72/4, vše ostat. pl. v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc parc. č. 90/45, parc. č. 90/34, parc. č. 90/38, parc. č.
90/55, parc. č. 94/5, parc. č. 145/1, parc. č. 94/58, parc. č. 94/96, parc. č. 94/10, parc. č.
94/33, parc. č. 94/12, parc. č. 93/22, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 146/1,
parc. č. 94/12, parc. č. 93/22, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
69.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 5. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.4. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
VN na pozemcích parc. č. 72/5, parc. č. 72/8, parc. č. 72/4, vše ostatní plocha v k. ú.
Klášterní Hradisko, parc. č. 959/21, parc. č. 959/51, parc. č. 959/53, parc. č. 1110/2, parc. č.
1110/6 a parc. č. 962/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 90/45, parc. č. 90/34,
parc. č. 90/38, parc. č. 90/55, parc. č. 94/5, parc. č. 145/1, parc. č. 94/12, parc. č. 93/22,
parc. č. 94/33, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc a uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 145/1, parc. č.
146/1, parc. č. 94/12, parc. č. 93/22, 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 ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
70.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 72/5, parc. č. 72/8, parc. č. 72/4, vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní
Hradisko, parc. č. 959/51, parc. č. 959/53, parc. č. 1110/2, parc. č. 1110/6 a parc. č. 962/2,
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 90/45, parc. č. 90/34, parc. č. 90/38, parc. č.
90/55, parc. č. 94/5, parc. č. 145/1, parc. č. 94/12, parc. č. 93/22, parc. č. 94/33, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc a uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 145/1, parc. č. 146/1, parc. č. 94/12, parc. č.
93/22, 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, vše ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
71.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 57/10 a parc. č. 57/13, oba ostatní plocha k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
72.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 57/10 a parc. č. 57/13, oba
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ostatní plocha k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
73.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1419/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
74.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1419/1 ostatní plocha v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.4.
75.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 473/5, parc. č. 473/8, parc. č. 480/1, parc. č. 480/3, parc. č. 480/4, parc.
č. 480/8 a parc. č. 480/15, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
76.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 473/5, parc. č.473/8, parc. č.
480/1, parc. č. 480/3, parc. č. 480/4, parc. č. 480/8 a parc. č. 480/15, vše ostatní plocha v k.
ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.5.
77.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
78.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.6.
79.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 99/1, parc. č. 124/6, parc. č. 124/21, parc. č. 124/38, parc. č. 125/10 a parc. č. 131,
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. st. 960 zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 624/1 a parc. č. 1110/2, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, na mostu M31 na třídě
Kosmonautů přes řeku Moravu nad pozemky parc. č. 960/4 a parc. č. 960/5, oba ostatní
plocha a parc. č. 961 vodní plocha, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 139/4 ostatní plocha a
parc. č. 139/9 vodní plocha, vše v k. ú. Hodolany a na lávce L01 na ulici Michalské
stromořadí přes Mlýnský potok nad pozemkem parc. č. 138/21 vodní plocha v k. ú. Olomoucměsto, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.7.
80.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
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č. 445/2, parc. č. 447/26, parc. č. 447/29, parc. č. 612/1, parc. č. 614/28 a parc. č. 616/8, vše
ostatní plocha a parc. č. 617 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
81.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 445/2, parc. č. 447/26, parc. č. 447/29, parc.
č. 612/1, parc. č. 614/28 a parc. č. 616/8, vše ostatní plocha a parc. č. 617 zahrada, vše v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 5.8.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4.
Petice za zachování zahrádkářské kolonie při ulici Na Trati
Konzultanti: Křížková, Kličková – majetkoprávní odbor, Černý – ODÚR, Křenková - OSTR
Pelikán uvedl bod.
V rámci rozpravy bylo mimo jiné konstatováno, že při schvalování ÚPO v roce 2014 nebyly
ze strany občanů vzneseny požadavky, ani námitky k uvedenému území.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
postup dle důvodové zprávy.
3.
ukládá
odboru majetkoprávnímu odpovědět petentům dle důvodové zprávy.
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí odboru majetkoprávního

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4
Bod programu: 5.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic
Válková reagovala na dotazy na problematiku pozemků týkajících se akce Cyklostezky
Krematorium-Křelovská. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup části pozemku parc.č. 905/9 orná půda o výměře 82 m2 (dle GP pozemek
parc.č. 905/97) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví XXXXX a XXXXX
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za kupní cenu ve výši 159 900,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod 1.1.
3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup části pozemku parc.č. 905/4 orná půda o výměře 172 m2 (dle GP pozemek
parc.č. 905/96) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX a XXXXX za kupní cenu ve výši 86 000,- Kč do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.2.
4.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování části pozemku parc. č. 716
ostatní plocha o výměře cca 36 m2 v k.ú. Ústín, obec Ústín, dle situačního nákresu, z
vlastnictví obce Ústín do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
1.3.
5.
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc. č. 755/1 o výměře 93 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc
dle situačního výkresu ve vlastnictví statutárního města Olomouce manželům XXXXX a
XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod 2.1.
6.
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc. č. 755/1 o výměře 63 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc
dle situačního výkresu ve vlastnictví statutárního města Olomouce manželům XXXXXa
XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy 2.1.
7.
schvaluje
uzavření Dohody o vypořádání závazků stavby „Týneček – přechod pro pěší, SO 101.1 –
Úprava silnice I/46“ s majetkovým správcem silnice I/46 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
Státní příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod 3.1.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 6.
Dodatky rámcových smluv o financování projektu – koordinované tahy
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic
Major přednesl úvodní slovo, projednáno bez rozpravy, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
znění dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o financování projektu "Foerstrova ulice –
koordinovaný tah křižovatek, SSZ"
3.
schvaluje
znění dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o financování projektu "Žižkovo náměstí, Husova koordinovaný tah SSZ“
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4.
schvaluje
znění dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o financování projektu "Náměstí Národních hrdinů Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ“
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 7.
Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic
Major přednesl úvodní slovo, projednáno bez rozpravy, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 8.
Jantarová stezka 1. část – závěrečné vyúčtování dotace Olomouckého kraje
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic
Major přednesl úvodní slovo, projednáno bez rozpravy, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zrušit zvláštní účet č.: 8661962/0800 dle bodu A.1.2 důvodové zprávy
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí ekonomického odboru

3.
ukládá
plnit povinnosti dle části B důvodové zprávy
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

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

Bod programu: 9.
Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – koordinovaný tah Foerstrova
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic
Major přednesl úvodní slovo, projednáno bez rozpravy, bez úprav.
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Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zajistit plnění povinností č. 1 - 2 dle části B1 důvodové zprávy
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

3.
ukládá
zajistit plnění povinnosti č. 2 - 3 dle části B1 důvodové zprávy
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí ekonomického odboru

4.
ukládá
zajistit plnění povinností č. 3 - 5 dle části B1 důvodové zprávy
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí odboru investic

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9
Bod programu: 10.
Veřejná zakázka č. 21111 – Masarykova ul. – oprava tramvajové trati a vozovky,
vybudování vídeňské zastávky – směr hl. nádraží – zahájení, komise
Konzultanti: Černý – ODÚR
Major uvedl bod.
V rámci rozpravy konzultant reagoval na dotazy. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
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 podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10
Bod programu: 10.1.
Veřejná zakázka č. 21113 – Zajištění služby RADIO na veřejném vnitrostátním letišti
města Olomouce 2022 – 2023 – přímé zadání
Konzultanti: Černý – ODÚR
Major uvedl bod.
Konzultant odůvodnil formu VZ přímým zadáním v tom smyslu, že na letišti je veřejné, proto
je nutné tuto službu zajistit. V rámci diskuse byla dále projednána problematika plánované
úpravy ceníku a bylo navrženo jednat o spolupráci s armádou, která letiště využívá v rámci
kurýrní služby. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené
veřejné zakázce,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání dodavateli dle důvodové
zprávy.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11
Bod programu: 11.
Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – převody bytů –
rozhodování o dalším postupu (na stůl)
Konzultanti: Vrtalová – právní odbor, Zelenka, Trávníčková – SNO, Konečný – Advokátní
kancelář
Pelikán v úvodu shrnul problematiku a nastínil východiska a možnosti řešení. Informoval, že
se sešly orgány družstev, které rozhodly stanovit slevu kupní ceny ve výši 25 %.
Proběhla rozsáhlá rozprava, ve které primátor vyjádřil svůj osobní pohled na uvedenou
záležitost.
Konzultant Konečný reagoval na dotazy, mimo jiné upozornil na odůvodnění odchylky od
ceny obvyklé, které je na str. 38 důvodové zprávy. Konstatoval, že materiál pro RMO
obsahuje čtyři varianty řešení, které okomentoval.
V rozpravě bylo dále konstatováno, že ke smlouvám nahlížíme jako k patrně neplatným,
proto je nutné je narovnat a domluvit podmínky převodu. Vracíme se k variantě řešení
z června, ale je nutné přepočítat doplatky v souladu s doporučením Grant Thorntonu, AK
Žižlavský a dalšími analýzami.
Konečný dále okomentoval návrh na změnu stanov Družstev.
Bylo navrženo rozpracovat varianty 1 a 2, všechna pro a proti, aby zastupitelé měli
dostatečné podklady k rozhodování. V rámci diskuse byla navrhována modifikace varianty 2
s upravenými podíly slev. Dále byla konstatována nutnost zabývat se také způsobem
vypořádání nájemného.
Konečný požádal odbor právní a majetkoprávní o vyjádření stanoviska k
uvedenému materiálu.
Návrh usnesení byl upraven vyškrtnutím doporučení konkrétní varianty a doplněním úkolu
předložit rozpracované varianty (1 a 2) na zasedání ZMO 10. 12. 2021. V souvislosti se
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schválením dnešního usnesení byla doporučena revokace usnesení RMO k problematice
Družstev ze dne 14. 6. 2021.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí materiál ve variantách dle upravené důvodové
zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Rada města Olomouce

3.
doporučuje zastupitelstvu města
přijmout záměr postupu převodu bytů ve spoluvlastnictví města a družstev dle upravené
důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se změnou stanov družstev Družstvo Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc,
Jižní dle důvodové zprávy
5.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat na členské schůze družstev Družstvo Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc,
Jižní zástupce SMOL, včetně náhradníků, dle důvodové zprávy, s platností pro plánovaný
termín členské schůze i případné náhradní termíny, dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 12.
Bytové záležitosti
Konzultant: Zelenka – SNO, a.s.
Pelikán uvedl bod. Projednáno bez rozpravy, bez úprav.
Usnesení:
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, XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc
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Český rozhlas, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
DCI KINO Olomouc s.r.o., Sokolská 25, Olomouc – byty č. 3 a č. 5
XXXXX U letiště 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory, bezbariérový byt:
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
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XXXXX, Příčná 6, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, XXXXX, U letiště 6, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc – byt pro seniory
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci:
XXXXX, Příčná 4, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, U letiště 6, Olomouc
XXXXX, U letiště 8, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc
XXXXX, XXXXX Ostružnická 9, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, Polská 57, Olomouc – na 3 měsíce
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XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory - na 3 měsíce
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Topolová 4, Olomouc – na 1 měsíc, na žádost nájemce
e) do 31.1.2022, 14.2.2022, do 31.5.2022, do 18.6.2022 s nájemci:
XXXXX Rumunská 11, Olomouc – do 31.5.2022
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 31.5.2022
XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2022
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2022
XXXXX, XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022
XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d, e)
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13
Bod programu: 13.
Rozpočtové změny roku 2021
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – EO
Bačák okomentoval materiál, projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
a) důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 - část A a B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy - část A
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2021 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2021 dle
důvodové zprávy - část B
T:
O:

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

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14
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Bod programu: 14.
Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu
Bačák okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí finančních darů pro rezervu k rozvoji bytového fondu statutárního města Olomouce
3.
souhlasí
s uzavřením Darovacích smluv na poskytnutí finančních darů dle příloh č.1 a 2 důvodové
zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15

Bod programu: 15.
Parkovací politika města Olomouce (na stůl)
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení
Primátor uvedl bod. Bogoč krátce okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy
členů rady.
Tajemník požádal, aby k dalšímu jednání byl přizván i zástupce odboru agendy řidičů a
motorových vozidel. Radou akceptováno.
Předložený materiál byl schválen bez úprav s tím, že bude postoupen ke schválení v ZMO.
V rámci projednávaného bodu Bogoč avizoval, že dne 1. 12. 2021 se od 16:30 hodin
uskuteční k uvedenému tématu seminář pro členy zastupitelstva.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
návrh Parkovací politiky města Olomouce dle příloh č. 1. a 2. důvodové zprávy
3.
schvaluje
postup dle bodu č. 5 důvodové zprávy a přílohy č. 3.
4.
ukládá
kompetentním odborům postupovat dle bodu č. 5 důvodové zprávy a přílohy č. 3.
T:
O:

červen 2022
vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje,
vedoucí odboru investic, vedoucí ekonomického odboru, ředitel Městské policie
Olomouc, vedoucí odboru majetkoprávního

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16
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Bod programu: 16.
PPP a EPC projekty
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení
Primátor okomentoval materiál a 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.
souhlasí
s dalším postupem jednotlivých nositelů projektů dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17
Bod programu: 17.
Investiční záměry dostupného bydlení v lokalitě Horova a Jánského (staženo)
Materiál byl před projednáváním stažen z programu RMO.

Bod programu: 18.
Protipovodňová opatření II B. etapa – Provozní řád
Konzultanti: Bogoč, Žaláková – odbor strategie a řízení; Vrtalová, Štěpánek – odbor právní;
Karásková – odbor majetkoprávní; Müllerová – odbor ekonomický
Primátor okomentoval předložený materiál. Uvedl, že v materiálu jsou zpracovány úpravy,
které reflektovaly výsledky diskuse vedené na předcházejících RMO. V rozpravě se
Štěpánek vyjádřil k problematice veřejných prostranství a reagoval na dotazy členů rady.
Schváleno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Provozní řád ve znění dle přílohy důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 19.
OZV o cenové mapě
Konzultanti: Bogoč, Struna, Šlachtová – odbor strategie a řízení
Primátor uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
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1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na
území statutárního města Olomouce pro rok 2022 dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě
stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2022 na zasedání
Zastupitelstva města Olomouce dne 10. 12. 2021
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19

Bod programu: 20.
Reporting a informace o družstvech (staženo)
Materiál byl na návrh předkladatele stažen s tím, že bude dopracován a předložen na dalším
jednání rady.

Bod programu: 21.
Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení) za
1. pololetí roku 2021
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
Primátor uvedl bod. Gesční náměstci se vyjádřili k hmotné zainteresovanosti věcně
příslušných ředitelů příspěvkových organizací a odůvodnili návrh odměny. Schváleno bez
úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výši odměny za hmotnou zainteresovanost ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 1. pololetí
roku 2021 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) uvědomit ředitele
PO o přijatém usnesení
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 se zdržel
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20
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Bod programu: 22.
Zoologická zahrada Olomouc – pořízení motorového dopravního prostředku
z investičního fondu organizace (staženo)
Materiál byl na návrh předkladatelky stažen z jednání RMO.

Bod programu: 23.
Hřbitovy města Olomouce – výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace
(na stůl)
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení
Radní Šnevajs se z důvodu střetu zájmu projednávaného bodu nezúčastnil.
Primátor okomentoval materiál a seznámil členy rady s výsledky výběrového řízení na post
ředitele Hřbitovů města Olomouce. Uvedl, že jako nejvhodnější kandidát byl vybrán RNDr.
Ladislav Šnevajs. Členové rady požádali o prezentaci koncepce další činnosti organizace,
kterou Šnevajs prezentoval na výběrovém řízení. Na základě tohoto požadavku byl Šnevajs
přizván do sálu, kde představil svou vizi další činnosti organizace včetně návrhů na
zkvalitnění poskytovaných služeb. Závěrem uvedl, že pokud by byl vybrán jako vítězný
uchazeč, bude rezignovat na funkci člena rady.
Po rozpravě, kdy byl radní Šnevajs nepřítomen, bylo o materiálu hlasováno. Do usnesení
byla před hlasováním doplněna délka zkušební doby a datum nástupu do funkce.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy
města Olomouce dle předložené důvodové zprávy
2.
jmenuje
ředitelem příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce RNDr. Ladislava Šnevajse, a to
s účinností od 1. 12. 2021 se zkušební dobou 6 měsíců
3.
ukládá
informovat uchazeče výběrového řízení o výsledku
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 se zdrželi (Bačák, Kolářová), 2 nepřítomni hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21

Bod programu: 24.
Karty typu D
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje
Major okomentoval materiál a doporučil přidělit parkovací karty typu D dle návrhu odboru
dopravy a územního rozvoje. Radou akceptováno bez výhrad.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy
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Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22

Bod programu: 25.
Povolení výjimky – pěší zóna
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje
Major uvedl bod a doporučil akceptovat návrh odboru dopravy a územního rozvoje. Zároveň
požádal o udělení výjimky a přidělení 1 přenosné parkovací karty pro žadatele v kategorii
h. – ostatní žadatelé. S uvedenou úpravou byl materiál 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: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23
Body 26. – 28. byly na návrh předkladatele před projednáním staženy z programu RMO.
Bod programu: 26.
Změna č. II Územního plánu Olomouc – rozhodnutí o námitkách (staženo)

Bod programu: 27.
Změna č. II Územního plánu Olomouc – vydání (staženo)

Bod programu: 28.
Dílčí změny I/05, I/07 a I/08 Souboru změn č. I ÚPO – ukončení pořizování (staženo)

Bod programu: 29.
Změna pachtovní smlouvy č. ODUR/NAJ/002975/2020/Zam ze dne 29. 12. 2020
uzavřené se společností DPMO, a. s.
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje
Major okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. ODUR/NAJ/002975/2020/Zam ze dne 29.12. 2020 uzavřené se
společností Dopravní podnik města Olomouce, a.s., jejímž předmětem je pacht reklamních
panelů v přístřešcích MHD umístěných na autobusových a tramvajových zastávkách
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, spočívající ve snížení pevné složky
pachtovného při nemožnosti užívat předmět pachtu a vypuštění sedmidenní lhůty pro
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odstranění poruchy či poškození předmětu pachtu a vypuštění inflační doložky z náležitostí
pachtovní smlouvy, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
JUDr. Martinovi Majorovi, MBA podepsat dodatek k pachtovní smlouvě dle schválené změny
T:
O:

6. 12. 2021
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24

Bod programu: 30.
Energomost
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje
Major blíže okomentoval předložený materiál. Schváleno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle bodu 3. důvodové zprávy a její přílohy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25

Bod programu: 31.
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Konzultanti: Matzenauerová, Swaczyna – OMZOCH; Staniczková – odbor právní
Bačák uvedl bod s tím, že předkládána Obecně závazná vyhláška SMOl o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství je oproti předchozí schválené verzi doplněna o
nová ustanovení (článek 7 – Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce
při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob). Dále jsou v materiálu zapracovány
dílčí připomínky opozičních zastupitelů. Matzenauerová následně uvedla, že OZV je
zpracována v souladu s nově platnou legislativou. Po diskusi, kde konzultanti reagovali na
dotazy členů rady, byl materiál schválen v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
zastupitelstvu města Olomouce vydat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
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3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi předložit na zasedání ZMO Obecně
závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
T:
O:

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 26

Bod programu: 32.
Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
Konzultantka: Matzenauerová – OMZOCH
Bačák okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyhlášení dotačního programu v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí dle přílohy č.1
důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit dotační program na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových
stránkách města
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27

Bod programu: 33.
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. – Smlouva o
podpoře činnosti pro rok 2022
Konzultantka: Matzenauerová – OMZOCH
Bačák uvedl bod s tím, že schvalovaná dotace je určena na financování uznatelných
investičních/neinvestičních nákladů souvisejících se zajištěním činnosti příjemce, která
spočívá zejména ve výchovně vzdělávací činnosti.
Členové rady diskutovali nad výši příspěvku a formy podpory Sluňákova vzhledem
k jedinečnosti této organizace.
Předložený materiál byl schválen bez úprav.
V rámci předloženého bodu požádal primátor o svolání schůzky k SECAPu za přítomnosti
ředitele Sluňákova – Mgr. Bartoše a Ing. Bogoče – OSTR.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi předložit ZMO na jeho zasedání dne
10.12.2021 ke schválení uzavření Smlouvy o podpoře činnosti se společností Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2022
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření Smlouvy o podpoře činnosti se společností Sluňákov - centrum
ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2022
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28

Bod programu: 34.
Jmenování člena školské rady
Konzultantka: Fantová – odbor školství
Konečný uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez diskuse a
bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
vzdání se funkce člena školské rady při Základní škole Olomouc, Heyrovského 33
dle důvodové zprávy
3.
jmenuje
nového člena školské rady při Základní škole Olomouc, Heyrovského 33 dle důvodové
zprávy
4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení předsedu školské rady, ředitele školy, odstupující členku a
nově jmenovaného člena školské rady
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29

Bod programu: 35.
Souhlas zřizovatele se zařazením investičních námětů – aktualizace Strategického
rámce MAP
Konzultantka: Fantová – odbor školství
Konečný blíže okomentoval materiál a v rozpravě reagoval na dotazy členů rady. Schváleno
bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
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Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zařazením investičních priorit do Strategického rámce MAP dle důvodové zprávy a dle
příloh důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30

Bod programu: 36.
Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
Konzultantka: Fantová – odbor školství
Konečný okomentoval materiál. Schváleno v předloženém znění bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle bodu 1 důvodové zprávy
3.
schvaluje
osobní příplatek ředitelky základní školy dle bodu 2 důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31

Bod programu: 37.
Dotační program Ochrana obyvatel
Konzultanti: Langr, Vysloužil – odbor ochrany
Primátor uvedl bod za nepřítomného náměstka Majora.
Konzultanti blíže okomentovali účel předloženého dotačního programu. Po rozpravě byla
upravena předpokládaná částka alokovaná v rozpočtu SMOl na rok 2022, která reflektuje
aktuální návrh rozpočtu a to na 400 tis. Kč. S uvedenou úpravou byl materiál schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a upravenou přílohu č. 1
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2.
schvaluje
dotační program Ochrana obyvatel dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit dotační program na úřední desce a webových stránkách města
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí odboru ochrany

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32

Bod programu: 38.
Lesy města Olomouce – nepeněžitý vklad
Konzultant: Janásek – Lesy města Olomouce, a.s.
Primátor uvedl bod za nepřítomného náměstka Majora. Po rozpravě, kde Janásek reagoval
na dotazy členů rady, byl materiál schválen v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit navýšení základního kapitálu společnosti Lesy města Olomouce a. s. nepeněžitým
vkladem pozemků p.č. 147, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p.
14, p.č. 375/1, zahrada, 375/2, zahrada a p.č. 617/3, ostatní plocha; vše v k.ú. Unčovice
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33

Bod programu: 39.
Smlouva na zajištění fungování Olomouc region Card na rok 2022
Konzultantka: Bartovská – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Primátor uvedl bod za nepřítomnou náměstkyni Záleskou. Bartovská v rozpravě reagovala
na dotazy a připomínky členů rady a blíže okomentovala další kroky k zajištění fungování
Olomouc region Card. Předložený materiál byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření Dodatku č. 11 ke smlouvě o spolupráci na zajištění fungování Olomouc Region
Card s Olomouckým krajem
3.
ukládá
podepsat Dodatek č. 11 ke smlouvě o spolupráci dle bodu 2 usnesení
T:
O:

6. 12. 2021
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
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Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34

Bod programu: 40.
Bytové záležitosti BPS
Kolářová blíže okomentovala předložené žádosti. Schváleno bez úprav.
Usnesení:
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) – c)
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35

Bod programu: 41.
Informace o činnosti kontrolního výboru
Primátor uvedl bod s tím, že u provedených kontrol nebyly shledány žádné nedostatky.
Předložený materiál byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36

Bod programu: 42.
Změna ve složení finančního výboru ZMO
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37

Bod programu: 43.
Stanovení termínu a návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Primátor uvedl bod. Program ZMO byl upraven dle požadavků členů rady a následně
schválen. V rámci bodu byla diskutována otázka formy jednání – vše bude záviset na
aktuálních protiepidemických opatřeních.
34

Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 20. zasedání ZMO: pátek 10. 12. 2021 od 9:00 hodin
- místo konání 20. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 20. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38

Bod programu: 44.
BK Redstone Olomoucko – individuální dotace
Záleská blíže okomentovala materiál s tím, že předložená žádost byla projednání komisí pro
sport a tělesnou kulturu s jednoznačným závěrem podpořit žádost BK Olomoucko Sport,
s.r.o. v požadované výši. Členové rady doporučili doplnit důvodovou zprávu o počty žáků a
juniorů, kteří jsou členy basketbalového klubu. Důvodová zpráva bude zpracovateli upravena
v intencích rozpravy a předložena na jednání ZMO.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
individuální dotaci a z toho vyplývající rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39

Bod programu: 45.
SK Sigma Olomouc, a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
Feranec okomentoval materiál s tím, že doporučuje, aby byl materiál předkládaný do ZMO
doplněn o vybrané ukazatele z Výroční zprávy společnosti.
Předložený materiál byl schválen bez úprav.
Usnesení:
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Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a. s.
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín
3.
ukládá
předložit radou doporučené návrhy na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
společnosti SK Sigma Olomouc, a. s. na nejbližší jednání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40

Bod programu: 46.
Různé – informace členů RMO
Konečný (OKP)
- seznámil členy rady s žádostí společnosti SAMAB PRESS GROUP, a.s. o úpravu ceny za
tisk Olomouckých listů – bude připraven komplexní materiál, který bude předložen na jednání
RMO 6. 12. 2021.
Tajemník
- seznámil členy rady s aktuálním počtem Covid pozitivních zaměstnanců a zaměstnanců,
kteří jsou v nařízené karanténě,
- informoval o připravovaném testování zaměstnanců MMOl,
- avizoval, že forma jednání ZMO 10. 12. 2021 bude rozhodnuta na BRMOl dne 3. 12. 2021
a bude reflektovat aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví.
Pelikán
- požádal o souhlas se zapojením do výzvy EU - Green Deal, radou schváleno s tím, že
SMOl bude zastupovat Bogoč, Bartoš (Sluňákov)

Setkání členů Rady města Olomouce s předsedou KMČ č. 5 Chomoutov panem Petrem
Vepřkem
Konzultanti: Horňáková – KMČ a DP, Drešr – odbor investic, Skalický - MPO
Primátor přivítal předsedu KMČ č. 5 Chomoutov a požádal ho o shrnutí témat, která budou
diskutována. Zároveň vyzval předsedu k objasnění situace ohledně vztahů mezi KMČ a
spolkem Los Vesinos. Pan Vepřek poděkoval za pozvání a vyjádřil názor na spolupráci se
spolkem za KMČ.
Následně byla diskutována témata:
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1. Nefunkční výtah v budově hasičské zbrojnice, Horecká 2
Předseda informoval, že plošina pro imobilní osoby v budově je již několik let nefunkční.
Vzhledem ke skutečnosti, že se v 1. patře nachází Klub seniorů, pobočka Knihovny města
Olomouce a Detašované pracoviště MMOl, je žádoucí, aby byl umožněn imobilním občanům
přístup do zmíněných prostor. Dle sdělení SNO, a.s. (správce objektu) je plošina v současné
době natolik zastaralá, že by bylo potřeba provést generální opravu v celkové výši 750 tis.
Kč. SNO na tuto investici nemá volné finanční prostředky.
KMČ netrvá na vybudování nového výtahu, postačila by plošina na schody, která není tak
finančně náročná.
Náměstkyně Kolářová ve spolupráci s náměstkem Pelikánem prověří možnost získání dotací
na vybudování bezbariérového přístupu ve veřejných prostorách.
2. Měřící radar na ulici Dalimilova
KMČ požaduje, aby byl radar uveden do ostrého provozu a pomohl tím ke zklidnění dopravy
na ulici Dalimilova.
Ředitel MPO informoval, že v současné době probíhá zkušební měření, neboť v rámci studie
proveditelnosti k získání statistických výstupů pro intenzitu dynamické dopravy jsou a nadále
i budou prováděna zkušební měření, která mají za cíl potvrdit aktuálnost a opodstatněnost
záměru trvalého měření rychlosti v této lokalitě. Dále Skalický uvedl, že v současné době je
zpracován ve spolupráci s odbornými subjekty oddělení veřejných zakázek, odborem agendy
řidičů a motorových vozidel a odborem informatiky materiál týkající se záměru vyhlášení
veřejné zakázky na zjištění instalace represivních radarů s tím, že vlastní realizace je
plánována na rok 2022. Přesnější termín byl sdělen předsedovi KMČ.
3. Cyklostezka Černovír – Chomoutov
Předseda informoval, že stále trvá požadavek na cyklostezku v daném úseku. Zároveň
dodal, že problematiku řeší člen KMČ Ing. Martínek, který na schůzích podává aktuální
informace. Primátor dodal, že vnímá důležitost této cyklostezky s ohledem na intenzitu
dopravy na silnici vedoucí do Chomoutova, zároveň dodal, že majetkoprávní vztahy jsou
velmi složité.
4. Mateřská škola Chomoutov – Baarova
Náměstek Konečný uvedl, že vnímá potřebu rozšíření kapacity MŠ Chomoutov. Poptávka
stále převyšuje nabídku a vzhledem k probíhající výstavbě domů v nové lokalitě Chomoutova
se dá předpokládat, že zájem dále poroste. Konečný konstatoval, že v současné době je
zpracován projekt a záleží na rozpočtové situaci města, kdy bude realizován. Současně je
prověřována možnost financovat uvedenou zakázku pomocí dotačních titulů.
Na závěr primátor poděkoval předsedovi KMČ za účast na jednání, za dosavadní spolupráci
a popřál mu mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 18:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 26. 11. 2021.

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

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