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ZÁPIS 
 

ze 102. schůze Rady města Olomouce, konané dne 6. 12. 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 omluven 
náměstci primátora Major, Pelikán, Bačák, Konečný, Kolářová 
 
neuvolnění členové rady města 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Feranec, Holpuch  
 
Žbánek, Záleská, Tichý 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá, Folta 
Hladíková, Vychodilová  

  

RNDr. Šnevajs se vzdal funkce neuvolněného člena rady města k 30. 11. 2021. 
 
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 
2 2. Majetkoprávní záležitosti 
3 3. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
4 4. Veřejná zakázka č. 21069 – Tisk a distribuce Olomouckých listů – změna 
  závazku smlouvy  
5 4.1. Veřejná zakázka č. 21116 – Centrální pojištění města Olomouc (pojištění 
  majetku a odpovědnosti) – zahájení, komise 
6 4.2. Veřejná zakázka č. 21118 – Poradenská činnost v rámci koncernového řízení 
  a koncepčních dokumentů strategické infrastruktury – přímé zadání 
7 4.3. Veřejná zakázka č. 21119 – Protipovodňová opatření – příkazní smlouva –  
  přímé zadání 
8 4.4. Veřejná zakázka č. 21120 – Projektová dokumentace, objekt Křičkova 4, ZŠ a 
  MŠ Dvorského – přímé zadání 
9          4.5. Veřejná zakázka č. 21013 – Provozování a obnova lokality Tržnice v Olomouci 

– vyloučení, zrušení (na stůl) 
10 5. Rozpočtové změny roku 2021 
11 6. Bytové záležitosti 
12 7. Příprava ISg ITI OA – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace –  
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  dodatek č. 1 
13 8. Cyklodoprava – Dodatky ke smlouvám o partnerství 
14 9. Parkovací portál - rozšíření 
15 10.  Investiční záměry dostupného bydlení v lokalitě Horova a Jánského 
16 11. Dotační program Označení provozoven v městské památkové rezervaci 
  Olomouc a jejím ochranném pásmu 
17 12. Dopravní podnik města Olomouce, a. s. – předchozí souhlas s uzavřením 
  smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru – rozhodnutí jediného akcionáře 
  při výkonu působnosti valné hromady 
18 13. Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc 
  jediným akcionářem – říjen 2021 
19 14. Reporting a informace o družstvech 
20 15.  Hřbitovy města Olomouce – organizační záležitosti 
21 16.  Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc, Zoologická  
  zahrada Olomouc a Hřbitovy města Olomouce – prodloužení čerpání  
  příspěvku na provoz 
22 17.  Označení vlastníka 
23 18. Zvláštní užívání komunikací 
24 19. Povolení výjimky – pěší zóna 
25 20.  Tř. Míru, příjezdová komunikace ke sběrovému dvoru – smlouva o realizaci 
  překládky kabelů CETIN 
26 21. Holice, smíšená stezka II. etapa, větve V4, V4a – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  
  poskytnutí dotace 
- 22. Výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2022 (staženo) 
27 23. Personální změna v Povodňové komisi města a obce s rozšířenou působností 
  Olomouc 
28 24. Aktualizace odpisů 2021, odpisové plány na rok 2022 příspěvkových  
  organizací - škol 
29 25. Stanovisko SMOl k navýšení kapacity ZUŠ Iši Krejčího Olomouc 
30 26. Pověření řízením příspěvkové organizace – mateřské školy 
31 27. Aquapark Olomouc – provozní záležitosti 
32 28. Transformace dětských jeslí na dětské skupiny 
33 29. Dar Charitě Olomouc- antigenní testy 
34 30. Bytové záležitosti BPS 
35 31. Programové dotace odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
36 32. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 na Činnost loutkového divadla  
  Kašpárkova říše 
37 33. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 na projekt MILITARYFEST 2020 
38 34. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 na projekt Street Art Festival Olomouc 
39 35. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 u Friendly & Loyal s. r. o. 
40 36. Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 na projekty Tattoo Action Haná 
41 37. Plán kontrolní činnosti OIAK na rok 2022 
- 38. Dodatek č. 4 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů 

základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město  
Olomouc (staženo) 

- 39. Různé – informace členů RMO 
 
 

o O o 
 
102. schůzi rady města zahájil a řídil v nepřítomnosti primátora 1. náměstek JUDr. Martin 
Major, MBA. Předložený návrh programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl 
schválen – 7 hlasů pro. Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
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Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO  
Major provedl materiálem po stranách a ponechal ho na dotazy. Jelikož k materiálu žádné 
dotazy nebyly; byl odhlasován. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kličková, Plháková, Hrbáčková, Jarmer – odbor majetkoprávní 
Předkladatel projednal základní materiál po jednotlivých bodech. K základnímu materiálu 
neproběhla diskuse. Poté informoval, že na stůl byl rozdán dodatek č. 1 týkající se lokality 
Tržnice. Konkrétně odejmutí souhlasu s provozováním vánočních trhů (v souvislosti 
s přijetím krizového opatření) a udělení nového souhlasu za účelem umístění atrakce 
vyhlídkového kola a umístění dočasných prodejních objektů za přesně specifikovaných 
podmínek.  
O základním materiálu a dodatku č. 1 bylo hlasováno současně.  
Usnesení: 
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 
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 
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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 
Neředín s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
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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. 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Za přítomnosti Křížkové byla náměstkem Bačákem otevřena problematika vypořádání 
smlouvy se společností OLTERM. Za účelem informovanosti členů RMO byly prodiskutovány 
veškeré skutečnosti z dosavadních jednání s touto společností. 
 
 
Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření 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,                         
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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 
důvodové zprávy bod 1.2. 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Veřejná zakázka č. 21069 – Tisk a distribuce Olomouckých listů – změna závazku 
smlouvy 
Konzultanti: Konečný – odbor kancelář primátora, Kopecký – odbor právní 
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl odhlasován. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 

 

Bod programu: 4.1. 
Veřejná zakázka č. 21116 – centrální pojištění města Olomouc (pojištění majetku a 
odpovědnosti) – zahájení, komise 
Konzultanti: Neplechová – odbor investic, Slouková – odbor majetkoprávní 
Slouková informovala o době trvání stávající smlouvy, platnosti nové smlouvy, hodnotě 
veřejné zakázky a kritériích, dle kterých se hodnota veřejné zakázky určila. Následně byli 
doplněni členové do hodnotící komise a poté bylo o materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 
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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. 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 4.2. 
Veřejná zakázka č. 21118 – Poradenská činnost v rámci koncernového řízení a 
koncepčních dokumentů strategické infrastruktury – přímé zadání 
Konzultanti: Bogoč – odbor strategie a řízení 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
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. 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 4.3. 
Veřejná zakázka č. 21119 – Protipovodňová opatření – příkazní smlouva – přímé 
zadání 
Konzultanti: Bogoč, Žaláková – odbor strategie a řízení 
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl odhlasován. 
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. 
 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora 

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení. 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
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Bod programu: 4.4. 
Veřejná zakázka č. 21120 – Projektová dokumentace, objekt Křičkova 4, ZŠ a MŠ 
Dvorského – přímé zadání 
Konzultanti: Fantová – odbor školství 
Předkladatel provedl materiálem; konstatoval, že je třeba nechat zhotovit projektovou 
dokumentaci, která bude následně podkladem pro získání dotací, až bude vypsán příslušný 
dotační titul. Projektová dokumentace bude hrazena z úspor školy.  
V rámci diskuse byla řešena forma vypsání veřejné zakázky. Po ukončení diskuse byl 
materiál schválen. 
Usnesení: 
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. 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 4.5. 
Veřejná zakázka č. 21013 - Provozování a obnova lokality Tržnice v Olomouci - 
vyloučení, zrušení (na stůl) 
Konzultanti: Neplechová – odbor investic, Jarmer – odbor majetkoprávní 
Pelikán v úvodním slovu shrnul dosavadní vývoj ohledně vypsání výběrového řízení na 
provozování a obnovu lokality Tržnice. Vzhledem k tomu, že do výběrového řízení byla 
doručena pouze jedna nabídka, která však neobsahovala podmíněné dokumenty, je 
navrženo tohoto účastníka vyloučit ze zadávacího řízení a zadávací řízení na výše uvedenou 
veřejnou zakázku zrušit. Lokalita Tržnice bude od 1. února 2022 svěřena Výstavišti Flora 
Olomouc. Budou zde zachovány pěstitelské trhy a město bude v průběhu roku 2022 v rámci 
možností investovat do zvelebení lokality.   
Usnesení: 
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. 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
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Bod programu: 5. 
Rozpočtové změny roku 2021 
Konzultantka: Hélová – odbor ekonomický 
Bačák pouze stručně okomentoval předložený materiál včetně přílohy obsahující soupis 
nekrytých požadavků. K materiálu nebyla vedena rozprava; byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy 

 

3. 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 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 

 

Bod programu: 6. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Zelenka – ředitel SNO, a. s. 
Pelikán pouze sdělil, že finanční prostředky získané z darovacích smluv, by chtěl využít na 
azylový dům Janského. Tato akce je doporučena v programu ITI k alokaci. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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) 
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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 

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 
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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) 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 

 

Bod programu: 7. 
Příprava ISg ITI OA – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 
Konzultanti: Bogoč, Struna, Havránek Malénková – odbor strategie a řízení 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
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Bod programu: 8. 
Cyklodoprava – Dodatky ke smlouvám o partnerství 
Konzultanti: Bogoč, Losert – odbor strategie a řízení 
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl odhlasován. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 

 

Bod programu: 9. 
Parkovací portál - rozšíření 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – odbor strategie a řízení, Skalický – MPO 
Bogoč stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. 
Jelikož k materiálu nebyly žádné dotazy, bylo přistoupeno k hlasování. 
Usnesení: 
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. 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 

 

Bod programu: 10. 
Investiční záměry dostupného bydlení v lokalitě Horova a Jánského 
Konzultanti: Bogoč, Křenková – odbor strategie a řízení, Majer – odbor sociálních věcí 
Pelikán se ujal úvodního slova. Popsal co je obsahem předloženého materiálu, zejména se 
zaměřil na rozmístění a dispozici bytů, odhadované náklady a možnosti financování.  
Bogoč poté reagoval na dotazy členů rady, které se týkaly zejména získání dotací na tyto 
záměry. Po ukončení diskuse bylo hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 

 

Bod programu: 11. 
Dotační program Označení provozoven v městské památkové rezervaci Olomouc a 
jejím ochranném pásmu 
Konzultanti: Bogoč, Křenková – odbor strategie a řízení 
Bogoč v úvodu konstatoval, že byl navržen zmíněný dotační program a v rozpočtu na rok 
2022 byly nárokovány finanční prostředky. Po schválení bude dotační program zveřejněn na 
úřední desce a webových stránkách města.  
K bodu nebyla vedena rozprava; byl schválen. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
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Bod programu: 12. 
Dopravní podnik města Olomouce, a. s. – předchozí souhlas s uzavřením smlouvy 
s vybraným poskytovatelem úvěru – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení, Michalík – DPMO, a. s. 
Feranec provedl předloženým materiálem. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy; bylo 
přistoupeno ke hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 13. 
Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným 
akcionářem – říjen 2021 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 

 

 

 



15 

 

Bod programu: 14. 
Reporting a informace o družstvech 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
Feranec pouze vysvětlil, proč byl z minulého projednávání materiál stažen. V rámci diskuse 
byly řešeny krátkodobé pohledávky a jejich účtování. Poté bylo o materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
Bod programu: 15. 
Hřbitovy města Olomouce – organizační záležitosti 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
Svozil uvedl bod a informoval, že na stůl byla rozdána příloha, týkající se platového zařazení.  
V rámci tohoto bodu bylo uloženo odboru strategie a řízení, aby ve spolupráci s odborem 
školství vypracoval ucelený materiál o platovém zařazení (včetně příplatků) všech ředitelů 
organizací a škol.  
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 16. 
Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc, Zoologická zahrada 
Olomouc a Hřbitovy města Olomouce – prodloužení čerpání příspěvku na provoz 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
Materiál byl projednán bez rozpravy a následně schválen. 
Usnesení: 
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                        
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o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 17. 
Označení vlastníka 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Radou bylo doporučeno přidělení označení vlastníka ve stejném počtu jako v roce 2021. 
Poté byl materiál odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 18. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
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 
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7. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Wanklova 
 

8. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Werichova 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 19. 
Povolení výjimky – pěší zóna 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
V části h) ostatní žadatelé došlo k úpravě – žadateli přidělena 1 přenosná výjimka. 
Po této úpravě byl materiál odhlasován. 
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: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 20. 
Tř. Míru, příjezdová komunikace ke sběrovému dvoru – smlouva o realizaci překládky 
kabelů CETIN 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o překládce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o překládce 

T: 24. 1. 2022 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
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Bod programu: 21. 
Holice, smíšená stezka II. etapa, větve V4, V4a – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace 
Materiál byl projednán bez rozpravy a schválen. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 22. 
Výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2022 (staženo) 
 
 
Bod programu: 23. 
Personální změna v Povodňové komisi města a obce s rozšířenou působností 
Olomouc 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
navrženou personální změnu 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 24. 
Aktualizace odpisů 2021, odpisové plány na rok 2022 příspěvkových organizací - škol 
Materiál byl projednán bez rozpravy a beze změn schválen. 
Usnesení: 
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 
důvodové zprávy 

 

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

 

4. ukládá 
informovat ředitele/ředitelky škol o přijatém usnesení 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu: 25. 
Stanovisko SMOl k navýšení kapacity ZUŠ Iši Krejčího Olomouc 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 26. 
Pověření řízením příspěvkové organizace – mateřské školy 
Konečný – pouze informoval, že došlo k úpravě materiálu a jeho nové vyhotovení bylo 
rozdáno na stůl. K materiálu nebyla rozprava; byl odhlasován. 
Usnesení: 
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 



20 

 

školy 

T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 27. 
Aquapark Olomouc – provozní záležitosti 
Konzultant: Přikryl – předseda představenstva společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
Náměstek Major přivítal pana Přikryla a požádal o představení materiálu. 
Přikryl konstatoval, že materiál obsahuje 2 části – 1. refinancování úvěru a 2. rekonstrukce 
PSO – projektová příprava. 
1. refinancování úvěru: problematika byla prezentována již na radě 8. 11. 2021, kdy rada 
souhlasila se záměrem refinancování úvěru za předpokladu snížení povinností vyplývajících 
ze stávající úvěrové smlouvy. Přikryl dále uvedl, že současně by refinancováním došlo 
k uvolnění prostředků pro mimořádné události, které u obou provozů AQP a PSO mohou 
v důsledku náročnosti technologií nastat. Následně představil přehled rozdílů mezi původní 
smluvní dokumentací a předkládaným návrhem smlouvy o úvěru. Na závěr představil kroky 
nutné k zajištění úvěru a požádal jediného akcionáře o předchozí souhlas s uzavřením 
Smlouvy o úvěru, která je součástí předloženého materiálu. V rozpravě Přikryl reagoval na 
dotazy a připomínky členů rady.  
2. rekonstrukce PSO – projektová příprava: Přikryl seznámil členy rady s návrhem 
minimálního rozsahu stavebních úprav, které je nutné provést v souvislosti se stavem 
bazénové vany a budovy jako celku včetně orientační ceny výše uvedených projektových 
prací. Vzhledem k objemu finančních prostředků členové rady doporučují spolufinancovat 
projekt pomocí dotací. Z pohledu dotačních možností by se jednalo o program Nadregionální 
sportovní infrastruktury, který není v současné době aktivní. Rada tedy doporučuje vyčkat na 
vyhlášení dotačních titulů a následně předložit materiál do RMO. Z uvedeného důvodu byla 
část důvodové zprávy, včetně návrhu usnesení týkající se rekonstrukce PSO z materiálu 
stažena.  
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 28. 
Transformace dětských jeslí na dětské skupiny 
Konzultanti: Majer, Kubjátová – odbor sociálních věcí 
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Kolářová okomentovala materiál s tím, že popsala dosavadní stav a dopad novely zákona o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dále seznámila členy rady s kroky, které 
jsou nutné k registraci dětských skupin. Po rozpravě, kde konzultanti reagovali na dotazy 
členů rady, byl materiál schválen v předloženém znění. 
Usnesení: 
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 

 

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 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 29. 
Dar Charitě Olomouc – antigenní testy 
Konzultant: Majer – odbor sociálních věcí 
Kolářová uvedla bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
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 
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3. pověřuje 
předkladatelku podepsáním smlouvy za statutární město Olomouc 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 30. 
Bytové záležitosti BPS 
Kolářová okomentovala předloženou žádost. Schváleno bez výhrad. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni  
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
Bod programu: 31. 
Programové dotace odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
Konzultanti: Hala, Bartovská, Schubert – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
Náměstek Pelikán uvedl bod za nepřítomnou náměstkyni Záleskou. Konzultanti v rozpravě 
reagovali na dotazy členů rady, zejména vysvětlili výši alokovaných částek v jednotlivých 
dotačních programech. Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 

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 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
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Bod programu: 32. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 na Činnost loutkového divadla Kašpárkova 
říše 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora s tím, že u předmětné kontroly nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 
 
Bod programu: 33. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 na projekt MILITARYFEST 2020 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora s tím, že u předmětné kontroly nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. Po rozpravě, kde konzultantka reagovala na dotazy členů rady, byl 
materiál schválen v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 
 
Bod programu: 34. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 na projekt Street Art Festival Olomouc 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora s tím, že u předmětné kontroly nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 
 
Bod programu: 35. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 u Friendly & Loyal s. r. o. 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora s tím, že u předmětné kontroly nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 
 
Bod programu: 36. 
Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 na projekty Tattoo Action Haná 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora s tím, že u předmětné kontroly nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 
 
Bod programu: 37. 
Plán kontrolní činnosti OIAK na rok 2022 
Konzultantka: Běhalová – odbor vnitřního auditu a kontroly 
Major uvedl bod za nepřítomného primátora. Běhalová blíže okomentovala plánované 
kontroly odboru interního auditu a kontroly v roce 2022. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41 
 
 
Bod programu: 38. 
Dodatek č. 4 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních 
škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc (staženo) 
Materiál byl na návrh předkladatele stažen s tím, že bude předložen na dalším jednání rady. 
 
 
Bod programu: 39. 
Různé – informace členů RMO 
 
Tajemník 
- citoval žádost pana zastupitele Macka o zaslání materiálu „Procesní audit“. Jednotlivý 
členové rady jednoznačně odmítli zaslání uvedeného materiálu bez oficiálního řádného 
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projednání v RMO včetně usnesení. Obecně odmítli zasílání jakýchkoli podkladových 
materiálů mimo členy rady sloužící k rozhodování RMO před jejich oficiálním projednáním. 
 
- požádal o schválení pronájmu 8 m2 ve skladu odboru kancelář tajemníka na operativní 
uskladnění knih a pokladových materiálů organizace „STOPY PAMĚTI“; schváleno bez 
výhrad. 
 
 
 
Setkání členů Rady města Olomouce s předsedou KMČ č. 4 Holice panem Františkem 
Ryšánkem 
Konzultanti: Horňáková – KMČ a DP, Štěpánková – OMZOCH; Skalický - MPO  
Náměstek Major přivítal předsedu KMČ 4 Holice pana Františka Ryšánka a požádal ho o 
shrnutí témat, která budou diskutována.  
 
Předseda KMČ Holice pan František Ryšánek poděkoval za pozvání a představil náměty 
k diskusi: 
 
1. zvýšení bezpečnosti na ulici Keplerova 
Předseda KMČ uvedl, že na ulici Keplerova stále narůstá intenzita dopravy a s tím spojené 
negativní dopady na obyvatele jako je hluk a prach. Z výše uvedených důvodů požaduje 
KMČ o zařazení ulice Keplerova do úsekového měření rychlosti. Ředitel MPO reagoval, že 
zmiňovaná komunikace je stavebně – technicky nevhodná k umístění úsekového měření 
s ohledem na stanovení snížené rychlosti 30 km/h. Tato lokalita nebyla dosud ani po 
konzultaci s Policií ČR zařazena do seznamu vytipovaných míst s uvažovanou instalací 
rychlostních měření. 
Dále pan předseda upozornil na přechod pro chodce, který se nachází v blízkosti hřbitova. 
Dle vyjádření Policie ČR je umístěn na nevhodném místě s nedostatečnou rozhledovou 
vzdáleností. S ohledem na vytíženost přechodu požaduje předseda KMČ doplnit přechod o 
blikající diody, které by přispěly ke zvýšení bezpečnosti chodců. Řešením situace byl 
pověřen vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Ing. Černý.  
S ulicí Keplerova souvisí i etapová výstavba nových rodinných domů – směrem k „Americe“, 
kde předseda doporučuje zvážit jednosměrný provoz v celé lokalitě. Tajemník přislíbil řešit 
danou problematiku na stavebním odboru.  
Z hlediska bezpečnosti upozornil předseda na místo pro přecházení na ulici Hamerská, které 
se nachází v blízkosti autobusové zastávky s tím, že doporučuje v daném úseku snížení 
rychlosti. Konzultanti reagovali, že se jedná o krajskou komunikaci a celá problematika musí 
být řešena na úrovni Olomouckého kraje. 
 
2. občanská vybavenost – dětská hřiště 
Předseda konstatoval, že v Holici je nedostatečná občanská vybavenost; dětská hřiště jsou 
vybavena nekvalitními hracími prvky a jsou určena pouze pro malé děti. Občané by uvítali 
hřiště pro větší děti - zpevněnou plochu s malými překážkami, popř. workoutové hřiště. 
Konzultanti reagovali, že v uvedené městské části je dostatek dětských hřišť v poměru 
k olomouckým sídlištím. Hřiště se rovněž nachází v areálu 1. HFK Olomouc. Zde předseda 
uvedl, že hřiště je v těsné blízkosti restauračního zařízení a rodiče dětí si stěžují na 
přítomnost nedopalků. Členové rady uložili vedoucímu oddělení sportu Bc. Halovi, aby 
kontaktoval 1. HFK Olomouc s tím, že je nutné sjednat nápravu, popř. oddělit hřiště od 
restaurace plotem. Uvedené okolnosti mají podmiňovat přijetí dotací ze strany SMOl. 
Náměstek Konečný se dotazoval na technický stav hřiště, které se nachází při Základní 
škole Holice. Přislíbil, že bude jednat s ředitelkou školy za účelem zpřístupnění pro veřejnost, 
popř. vybudování nových herních prvků. 
 
Na závěr náměstek Major poděkoval předsedovi KMČ za účast na jednání, za dosavadní 
spolupráci a popřál mu mnoho pracovních i osobních úspěchů. 
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Jednání Rady města Olomouce bylo náměstkem primátora ukončeno v 15 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 13. 12. 2021. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  Mgr. Matouš Pelikán, v. r. 
primátor města Olomouce                               náměstek primátora     
 
         
 
JUDr. Martin Major, MBA, v z. 
1. náměstek primátora 


