
 

USNESENÍ 
 

z 102. schůze Rady města Olomouce, konané dne 6. 12. 2021 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

1 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 6. 12. 2021 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 57 bodu č. 2 usnesení RMO ze dne 10. 8. 2020 týkající se Majetkoprávních záležitostí 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti + Dodatek č. 1 k důvodové zprávě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
výpověď nájmu prostoru o výměře 117,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 325, bydlení, ul. 
Velkomoravská č. o. 8, která je součástí pozemku parc. č. st. 416/1 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle Smlouvy o nájmu prostor a úhradě služeb spojených 
s jejich užíváním uzavřené dne 31. 5. 2018 se společností Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. uděluje 
souhlas Společenství vlastníků jednotek Dvořákova 275/46, 276/48, Olomouc-Nová Ulice s 
umístěním stavby balkonů na budově č. p. 275 a č. p. 276, Dvořákova 46, 48 na částech 
pozemku parc. č. 278 ostatní plocha o celkové výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. uděluje 
souhlas společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. s vybudováním stavebních 
objektů „SO 661 – Tramvajová trať, SO 671 – Trolejové vedení a SO 402 – Přeložka NN“ v 
rámci akce „Masarykova ul. - oprava tramvajové trati a vozovky, vybudování vídeňské 



 2 

zastávky U Bystřičky – směr hl. nádraží“ na pozemku parc. č. 146/1 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

4. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/003218/2017/Plh ze dne 26. 9. 2018 
uzavřené se společností RENGL, s.r.o., jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. Bělidla, 
Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní 
Hradisko, Lazce, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady u Olomouce, Olomouc-město, 
Pavlovičky, Povel, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany u Olomouce a Lošov, vše 
obec Olomouc, spočívající ve  vyjmutí části pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a 
nádvoří, konkrétně pak části zděného oplocení o výměře 4,6 m x 2,2 m, které je součástí 
tohoto pozemku, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z předmětu pachtu dle důvodové 
zprávy bod č. 1.4. 

 

5. svěřuje 
zeleň nacházející se na části pozemku parc. č. 201/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 201/22 
ostatní plocha) o výměře 200 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do správy odboru 
městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl  dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

6. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 2.1. 

 

7. bere na vědomí 
výši vodného a stočného pro rok 2022 dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

8. schvaluje 
uzavření dodatku č. 63 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 29. 3. 2000, jehož předmětem bude výše nájemného pro rok 
2022 a výše vodného a stočného pro rok 2022 dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

9. schvaluje 
postup AK Ritter – Šťastný ve věci insolvenčního řízení vůči společnosti Zolova real s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

10. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby chodníků, veřejného osvětlení, 
vodovodu a splaškové a jednotné kanalizace na pozemcích parc. č. 121/27, parc. č. 121/50, 
parc. č. 121/24, parc. č. 121/37, parc. č. 121/38, vše orná půda, parc. č. 53/3, parc. č. 546/1 
a parc. č. 608/13, vše ostatní plocha a parc. č. 47/3 zahrada, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, se společností Green Park Neředín s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

11. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o budoucí darovací 
smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/000294/2017/Hrb s manžely XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 
2.3. 

 

12. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 100 a splaškové a jednotné kanalizace DN 300 se společností Green Park 
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Neředín s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

13. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě dohody provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací č. OMAJ-IM/DOH/001148/2017/Hrb s manžely XXXXX, dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4. 

 

14. schvaluje 
darování betonového výdusku sošky andílka z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví organizace Vlastivědné muzeum v Olomouci, příspěvková organizace se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

15. schvaluje 
odejmutí souhlasu uděleného RMO dne 11. 10. 2021 bod programu č. 3., bod II. důvodové 
zprávy udělený společnosti NAPASHOP s.r.o., IČO: 05565146 s bezúplatným užíváním částí 
pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 2 217 m2 a parc. č. 125/6 ostatní plocha o 
výměře 103 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem umístění atrakce 
vyhlídkového kola a provozování vánočních trhů městského tržiště 2021 v termínu od 25. 10. 
2021 do 15. 1. 2022, a za podmínek dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě. 

 

16. uděluje 
souhlas společnosti NAPASHOP s.r.o., IČO: 05565146 s bezúplatným užíváním částí 
pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 2 217 m2 a parc. č. 125/6 ostatní plocha o 
výměře 103 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem umístění atrakce 
vyhlídkového kola a umístění dočasných prodejních objektů do 15. 1. 2022, a za podmínek 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1346/6 zastavěná plocha o výměře 576 m2 v 
k.ú. Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
Lesy České republiky, s.p. za účelem provozování „Vodojemu a okolí“ ve prospěch 
statutárního města Olomouce na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 za nájemné ve 
výši 24.687,- Kč ročně + DPH dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na 
pozemcích parc. č. 634/89 a parc. č. 634/98, oba v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve prospěch 
statutárního města Olomouce v předpokládaném rozsahu cca 61 běžných metrů dle 
situačního nákresu, spočívající v umístění inženýrské sítě a zahrnuje v sobě rovněž právo 
provozovat vedení, vstupovat a vjíždět na dotčené části pozemků, na dobu neurčitou a za 
cenu stanovenou na základě znaleckého posudku po dokončení realizace stavby dle 
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důvodové zprávy bod 1.2. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Veřejná zakázka č. 21069 - Tisk a distribuce Olomouckých listů 
- změna závazku smlouvy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu závazku smlouvy/smluv s vybraným dodavatelem dle předložené důvodové zprávy v 
souladu s § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. 

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Tisk 
Olomouckých listů" uzavřené dne 8. 9. 2021 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Veřejná zakázka č. 21116 - Centrální pojištění města Olomouc 
(pojištění majetku a odpovědnosti) - zahájení, komise 

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 
Mgr. Matouše Pelikána 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

c) k rozhodnutí o námitkách, 

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

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1. 
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6 Veřejná zakázka č. 21118 - Poradenská činnost v rámci 
koncernového řízení a koncepčních dokumentů strategické 
infrastruktury - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k 
výše uvedené veřejné zakázce, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem č. 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 4.2. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 21119 - Protipovodňová opatření - příkazní 
smlouva - přímé zadání 

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. 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora 

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 4.3. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 21120 - Projektová dokumentace, objekt 
Kříčkova 4, ZŠ a MŠ Dvorského - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k 
výše uvedené veřejné zakázce, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem č. 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli. 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 4.4. 
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9 Veřejná zakázka č. 21013 - Provozování a obnova lokality 
Tržnice v Olomouci - vyloučení, zrušení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. vylučuje 
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka výše uvedeného zadávacího řízení dle 
důvodové zprávy, 

 

3. ruší 
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.5. 
 

 

10 Rozpočtové změny roku 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Bačáka Otakara Štěpána schvalováním rozpočtových změn roku 
2021, které jsou v kompetenci RMO, od 21. 12. 2021 do 31. 12. 2021 v souladu s platným 
závazným ukazatelem pro rok 2021 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2021 
dle důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

11 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 

d) tř. Kosmonautů 12, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
1d) 

e) Synkova 8, Olomouc, č.b. 30, o velikosti 3+1 se XXXXX dle důvodové zprávy bod 1e) 

  

2. vyplacení finančního vyrovnání ve výši 30.000,- Kč, byt č. 4, Sokolská 25, Olomouc, 
XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 2) 

  

3. vyplacení finančního vyrovnání ve výši 206.180,- Kč, byt č. 8, Sladkovského 1C, Olomouc, 
XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 4) 

  

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

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, U letiště 6, Olomouc – na 2 
roky 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX Topolová 4, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX,XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX,XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 
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XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 30.6.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 30.6.2022 

dle důvodové zprávy bod 5a, b) 

 

3. nevyhovuje 
opětovné žádosti XXXXX o uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, Černá cesta 9, 
Olomouc a trvá na vyklizení bytu 

dle důvodové zprávy bod 3) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

12 Příprava ISg ITI OA - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace - dodatek č. 1 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č.1 k uzavřeným Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na 
vypracování koncepční části integrované strategie ITI s městy Prostějovem a Přerovem 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 7. 
 

 

13 Cyklodoprava – Dodatky ke smlouvám o partnerství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
předložit dodatky ke smlouvám o partnerství ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit dodatky smlouvy o partnerství 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 8. 
 

 

14 Parkovací portál – rozšíření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu dodatku smlouvy s vybraným dodavatelem 
v rámci výše uvedeného zadávacího řízení. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9. 
 

 

15 Investiční záměry dostupného bydlení v lokalitě Horova a 
Jánského 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
investiční záměr dle kapitoly č. 1 důvodové zprávy v lokalitě Horova – Mrazírny 

 

3. schvaluje 
investiční záměr dle kapitoly č. 2 důvodové zprávy v lokalitě Brněnská - Jánského 

 

4. souhlasí 
se zařazením zpracování projektové dokumentací akce v lokalitě Brněnská - Jánského dle 
kapitoly č. 2 důvodové zprávy do nekrytých požadavků na rok 2022 

 

5. ukládá 
odboru investic zahájit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace dle kapitoly 
č. 2 důvodové pro lokalitu Brněnská – Jánského po vykrytí částky 3 mil Kč v rámci nekrytých 
požadavků 

T: 14. 3. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 10. 
 

 

16 Dotační program Označení provozoven v městské památkové 
rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dotační program Označení provozoven v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím 
ochranném pásmu dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit dotační program na úřední desce a webových stránkách města 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 11. 
 

 

17 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – předchozí souhlas s 
uzavřením smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru – 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s., IČO: 47676639 o udělení předchozího souhlasu: 

a) s uzavřením smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru na realizaci s názvem 
„Nákup autobusů v roce 2021/2022“ 

b) s uzavřením smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru na realizaci s názvem 
„Poskytnutí 15% spolufinancování“  

c) s uzavřením smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru na realizaci s názvem 
„Nákup pozemku“   

dle důvodové zprávy. 

 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové 
zprávy. 

T: 20. 12. 2021 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
představenstvo a.s. 

Bod programu: 12. 
 

 

18 Reporting městských akciových společností, kde je statutární 
město Olomouc jediným akcionářem – říjen 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 13. 
 

 

19 Reporting a informace o družstvech 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 14. 
 

 
 
 
 
 



 12 

20 Hřbitovy města Olomouce - organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
platové zařazení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce RNDr. Ladislava 
Šnevajse dle důvodové zprávy s účinností od 1. 12. 2021 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

21 Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc a 
Zoologická zahrada Olomouc – prodloužení čerpání příspěvku 
na provoz 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
prodloužení čerpání příspěvku na provoz příspěvkových organizací Moravské divadlo 
Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc a Zoologická zahrada Olomouc do 31. 3. 2022 dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

22 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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23 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Jungmannova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Žerotínovo náměstí 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Sokolská 

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Žilinská 

 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Blanická 

 

7. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Wanklova 

 

8. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Werichova 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

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

 

25 Tř. Míru, příjezdová komunikace ke sběrovému dvoru - 
smlouva o realizaci překládky kabelů CETIN 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o překládce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o překládce 

T: 24. 1. 2022 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

26 Holice, smíšená stezka II. etapa, větve V4, V4a - Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/01534/ODSH/DSM na projekt 
„Holice, smíšená stezka II. etapa, větve V4, V4a“ z dotačního programu Olomouckého kraje 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

27 Personální změna v Povodňové komisi města a obce s 
rozšířenou působností Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
navrženou personální změnu 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

28 Aktualizace odpisových plánů majetku na rok 2021, plán 
odpisů majetku příspěvkových organizací - škol na rok 2022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
aktualizaci odpisových plánů majetku na rok 2021 příspěvkových organizací - škol dle přílohy 
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důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
plán odpisů majetku na rok 2022 příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové 
zprávy 

 

4. ukládá 
informovat ředitele/ředitelky škol o přijatém usnesení 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

29 Stanovisko SMOl k navýšení kapacity ZUŠ Iši Krejčího 
Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
kladné stanovisko k navýšení kapacity Základní umělecké školy Iši Krejčího Olomouc dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele ZUŠ Iši Krejčího Olomouc 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

30 Pověření řízením příspěvkové organizace - mateřské školy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
paní Bc. Alenu Vaculíkovou řízením příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Mozartova 6 s účinností od 12.12.2021 dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
platové zařazení zástupkyně ředitelky mateřské školy dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku mateřské školy a zástupkyni ředitelky mateřské 
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školy 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

31 Aquapark Olomouc - provozní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. v souladu s ustanovením § 12 odst. 1. zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpisů schválit refinancování úvěru u České spořitelny, a.s. – zrušení 
Smlouvy o úvěru č. 286/08/LCD ze dne 24.6.2008 a její nahrazení Smlouvou o úvěru č. 
219/21/LCD 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 27. 
 

 

32 Transformace dětských jeslí na dětské skupiny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zřízení Dětské skupiny Ječmínek a Dětské skupiny Kaštánek, dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí o registraci Dětské skupiny Ječmínek a Dětské 
skupiny Kaštánek 

T: 20. 12. 2021 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

4. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě, dle důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
výši úhradu nákladů na poskytování služby péče o dítě a pravidla pro promíjení příspěvku na 
provozní náklady, dle důvodové zprávy 
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6. ukládá 
požádat příslušný živnostenský úřad o přerušení živnosti vázané Péče o dítě do 3 let v 
denním režimu na dobu neurčitou 

T: 7. 2. 2022 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

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

 

33 Dar Charitě Olomouc - antigenní testy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
právní jednání za statutární město Olomouc – uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
předkladatelku podepsáním smlouvy za statutární město Olomouc 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

34 Bytové záležitosti BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

35 Dotace odboru cestovního ruchu, kultury a sportu pro rok 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dotační programy odboru cestovního ruchu, kultury a sportu pro rok 2022 dle příloh 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
ihned zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na 
webových stránkách města 
T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

36 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 na Činnost loutkového 
divadla Kašpárkova říše   

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

37 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 na projekt 
MILITARYFEST 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 

38 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 na projekt Street Art 
Festival Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 34. 
 

 

39 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 u Friendly & Loyal 
s.r.o. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 35. 
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40 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 na projekty Tattoo 
Action Haná 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 36. 
 

 

41 Plán kontrolní činnosti OIAK na rok 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2022 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 37. 
 

 
 
 

 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
primátor města Olomouce 

Mgr. Matouš Pelikán, v. r. 
náměstek primátora 

  

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


