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ZÁPIS 
 

ze 104. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20. 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, Záleská, 

Kolářová 
 
neuvolnění členové rady města 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Tichý, Holpuch, Giacintov 
 
Feranec, Žbánek 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Doleželová, Štědrá 
Hladíková, 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 
2 2. Majetkoprávní záležitosti 
3 2.1. Právní služby 
4 3. Smlouva o obstarání správy nemovitostí  
5 4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
6 5. Veřejná zakázka č. 21130 – Lesní cesta Huzovská – etapa II. – 1. část –  
  příkazní smlouva 
7 5.1. Veřejná zakázka č. 21109 – MŠ Husitská – energetická opatření - zadání 
8 5.2. Veřejná zakázka č. 21129 – Smlouva o poradenské činnosti s OLTERM –  
  přímé zadání 
9          6. Rozpočtové změny roku 2021 
10 7. Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu 
11 8. Bytové záležitosti 
12 9. Procesní audit v oblasti samostatné působnosti a organizační struktury MMOl 
13 10. Petice cyklotrasa Šternberk - Olomouc 
14 11. Návrhy podnikatelských plánů městských společností, kde je SMOl jediným  
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  akcionářem na rok 2022 
15 12.  Knihovna města Olomouce – souhlas přijetím daru 
16 13. Plány odpisů majetku na rok 2022 u příspěvkových organizací (mimo školská 
  zařízení) 
17 14. Zoologická zahrada Olomouc – souhlas s čerpáním investičního fondu 
18 15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení pasportů a agendě rozkopávek a záborů 
19 16. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o kontrole, údržbě a opravách komunikací a zimní  
  údržbě 
20 17.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě veřejného osvětlení a světelných 
  signalizačních zařízení  
21 18.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě podzemního parkoviště 
22 19.  Dodatek č. 28 ke smlouvě s DPMO, a. s. 
23 20. Označení vlastníka 
24 21. Povolení výjimky – pěší zóna 
25 22.  Zvláštní užívání komunikací 
26 23. Karty typu D 
27 24. PETICE – Instalace měření rychlosti – ul. Šternberská 
28 25. Dodatek č. 1 Smlouvy o údržbě městské zeleně a provozování dětských 
  hřišť a pískovišť - TSMO 
29 26. Dodatky smluv na údržbu historických parků a veřejné zeleně - VFO 
30 27. Dodatek č. 1 Smlouvy o sběru, třídění, využití a odstranění komunálního 
  odpadu a jeho vytříděných složek včetně biologicky rozložitelných odpadů 
  ve statutárním městě Olomouci - TSMO 
31 28. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění čištění území statutárního města Olomouce  
  - TSMO 
32 29. Dodatek č. 2 Smlouvy o provozu uzavřené a rekultivované skládky odpadů – 
  TSMO 
33 30. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
  zpětného odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a. s. 
34 31. Zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému 
  odpadového hospodářství SMOl – podklady a stanovení podmínek dle nové 
  OZV 
35 32. Optimalizace a zvýšení bezpečnosti webů SMOl 
36 33. Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu –  
  aktualizace 
37 34. Smlouva o nájmu movité věci 
38 35. Smlouvy s médii 
39 36. Dotační program odboru kancelář primátora 
40 37. Bytové záležitosti BPS 
41 38. Změny v komisích 
42 39. Matriční záležitosti – Zrušení poplatků za služby nad rámec bezplatného  
  obřadu 
43 40. Organizační záležitosti 
44 40.1. Organizační záležitosti – Dodatek č. 21 „Organizačního řádu Magistrátu města 
  Olomouce a Městské policie Olomouc“ 
45 40.2. Organizační záležitosti – „Vnitřní předpis o zajištění požární ochrany v  
  objektech statutárního města Olomouce“ 
46 41. Přístřešky Hraniční, I. P. Pavlova (na stůl) 
47 42. Aktivní město – prodloužení smlouvy 
48 43. Moravské divadlo Olomouc – vyřazení majetku, nepřijetí nabídky a udělení 
  souhlasu s prodejem (na stůl) 
- 44. Různé – informace členů RMO 
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o O o 
 
104. schůzi rady města zahájil a v nepřítomnosti primátora řídil 1. náměstek JUDr. Martin 
Major, MBA. Předložený návrh programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl 
schválen – 9 hlasů pro. Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
 

Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO  
Major provedl materiálem po stranách a ponechal ho na dotazy. Jelikož žádné dotazy 
nebyly, byl materiál odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 20. 12. 2021 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu 32 usnesení RMO ze dne 19. 7. 2021 týkající se Petice "za vybudování 
chodníku k budově ZŠ Svatoplukova..." 

- část 4 bodu 13 usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021 týkající se Parku na ulici Dlouhá 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kašpárková, Michalcová – odbor majetkoprávní 
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech. Diskuse proběhla k těmto bodům: 
Bod 2.1.) – udělení souhlasu s rekonstrukcí bezbariérové rampy 
Křížková konstatovala, že v tomto bodu dáváme souhlas ke stavebnímu řízení za přesně 
stanovených podmínek, které jsou podrobněji rozebrány v důvodové zprávě.  
Bod 2.9.) – nájem pozemku v k. ú. Neředín 
Křížková zde pouze podotkla, že je na zvážení, zda objekt, který není v dobrém stavebně-
technickém stavu, pronajímat.  
Bod 2.14.) – nájem prostoru v k. ú. Olomouc – město 
Předkladatel konstatoval, že rada nadále upřednostňuje nekomerční využití prostoru pro 
účely městské galerie, která zde sídlí. Popsal průběh jednání se zástupci spolku Unie 
výtvarných umělců Olomoucka, z. s. a navrhl výši nájmu 5 tis. Kč. Radou akceptováno.  
Ostatní body materiálu byly projednány bez rozpravy. Poté bylo hlasováno.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
záměr směnit části pozemku parc. č. 764/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 763/1 ostatní 
plocha díl “b+c“) o celkové výměře 37 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném 
jmění manželů XXXXX za části pozemků parc. č. 763/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 763/2 
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ostatní plocha) o výměře 11 m2 a parc. č. 842/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 842/6 ostatní 
plocha) o výměře 127 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 622/22 ostatní plocha o výměře 250 m2 v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. 
č. 401/1 zahrada o výměře 109 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměry předmětných částí pozemků budou 
upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 776/57 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

4. schvaluje 
záměr vypůjčit pozemky parc. č. 776/60 ostatní plocha o výměře 511 m2, parc. č. 776/59 
ostatní plocha o výměře 379 m2 a částí pozemků parc. č. 776/61 ostatní plocha o výměře 
111 m2, parc. č. 776/1 orná půda o výměře 63 m2 a parc. č. 776/3 orná půda o výměře 95 
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 12/26 ostatní plocha o výměře 4 m2, část 
pozemku parc. č. 111/3 ostatní plocha o výměře 3 m2, část pozemku parc. č. 111/5 ostatní 
plocha o výměře 8 m2 a části pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2, 
vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc. Výměry předmětných částí pozemků budou upřesněny po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

6. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 922 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

7. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1105/6 zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc. Výměra části předmětného pozemku bude upřesněna po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

8. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 704/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka – budova č.e. 20, rod. rekr, která není součástí tohoto pozemku a 
nebude proto předmětem převodu, a parc. č. 704/2 ostatní plocha vše v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 

 

9. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 2027/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, jiná st., která není součástí tohoto pozemku a 
nebude proto předmětem převodu, a parc. č. 2027/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

10. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 158/21 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
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důvodové zprávy bod č. 1.9. 

 

11. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 432/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2611 zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.10. 

 

12. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 1622 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.11. 

 

13. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 1625 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.11. 

 

14. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 451/30 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 

 

15. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/000709/2016/Mlc ze dne 31. 3. 2016 ve 
znění dodatků č. 1 až č. 5, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 22/2 ostatní 
plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Změnou předmětné 
nájemní smlouvy by mělo dojít k přistoupení dalšího nájemce, a to paní XXXXX k této 
smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 

 

16. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 487/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 

 

17. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemku parc. č. 487/4 ostatní plocha o celkové výměře 34 m2 v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 

 

18. uděluje 
souhlas společnosti GERI Plus s.r.o. s rekonstrukcí bezbariérové rampy, předsazených 
venkovních schodů a na ně navazující plochy na části pozemku parc. č. 75/135 ostatní 
plocha o výměře 31,86 m2 a s umístěním dvou balkonů nad částmi pozemku parc. č. 75/135 
ostatní plocha o celkové výměře 6 m2  v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
XXXXX a XXXXX o zvýšení nájemného z 15,- Kč/m2/rok s inflační doložkou na 35,- 
Kč/m2/rok s inflační doložkou, za pozemek parc. č. 210/1 ostatní plocha o výměře 23 647 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha o 
výměře 3 - 5 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
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21. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem částí pozemků parc. č. 19/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 
19/4 trvalý travní porost o výměře 1 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

22. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016 ve 
znění dodatků č. 1 až č. 4 uzavřenou s družstvem Zemědělské družstvo Slavonín, jejímž 
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Nedvězí u Olomouce, k. ú. Nemilany, k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, k. ú. Povel, k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc, spočívající ve vyjmutí pozemku 
parc. č. 971/29 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

23. schvaluje 
změnu 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, spočívající zejména ve změně doby výpůjčky z doby určité, do 31. 
12. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 

 

24. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce ČR s příslušností hospodařit s 
majetkem státu Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

25. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 532/2 ostatní plocha o výměře 281 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, 
obec Olomouc ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Národní 
památkový ústav, státní příspěvková organizace statutárnímu městu Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 

 

26. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/75/2005/Gl uzavřené dne 20. 2. 2006 
se společností Czech Outdoor s.r.o. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

27. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 487/6 ostatní plocha o celkové výměře 8 m2 v k. ú. Neředín, 
parc. č. 824/2 orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany a parc. č. 1051/2 ostatní plocha o 
výměře 4 m2 v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc společnosti Czech Outdoor s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

28. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 1330/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, jiná stavba v k. ú. Neředín, obec Olomouc Krajskému ředitelství policie Olomouckého 
kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

29. uděluje 
souhlas podle § 2307 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
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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. Olomouc-město, obec 
Olomouc, na společnost DOBROVSKÝ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

30. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy ze dne 29. 2. 2012, ve znění dodatku č. 1 a 2, uzavřené 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 spočívající v prodloužení doby 
nájmu z doby určité do 31. 12. 2021 na dobu určitou do 31. 12. 2022 dle důvodové zprávy 
bod č. 2.11. 

 

31. souhlasí 
s užíváním prostor o výměře 260,94 m2 ve 2. NP a prostor o výměře 228,17 m2 ve 3. NP, 
vše v budově 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. Olomouc-město, obec Olomouc, pro potřeby SMOl, 
odboru školství a odboru strategie a řízení Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 2.12. 

 

32. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek domu Dolní nám. 195/6 v Olomouci o prodej kotelny ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, která se nachází v budově č. p. 195 byt. dům, na 
pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek v budově č. p. 195 byt. dům, na pozemku 
parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

33. schvaluje 
nájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 255,00 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č. p. 194, 
bydlení, která je součástí pozemku parc. č. st. 615 zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní 
náměstí č. o. 7, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc spolku Unie výtvarných umělců 
Olomoucka, z.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

 

34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 127/2 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

35. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 755/224 ostatní plocha v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

36. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 46/6 orná půda o výměře 49 m2 v 
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

37. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o udělení dodatečného souhlasu s umístěním nově vybudované zahrádkářské 
chaty na části pozemku parc. č. 401/1 zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
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38. schvaluje 
výpověď pachtu části pozemku parc. č. 401/1 zahrada o výměře 252 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/000380/2019/Opl 
uzavřené dne 24. 04. 2019 s panem XXXXX a podání žaloby na vyklizení a následně podání 
exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 401/1 zahrada o výměře 252 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

40. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019 bod programu č. 3 bod č. 23 důvodové zprávy, ve věci 
schválení nájmu pozemku parc. st. 580 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

41. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění budovy bez čp/če na pozemku parc. č. st. 580 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

42. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti Veolia Energie ČR, a.s. o prodej pozemku parc. č. st. 580 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

43. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJ-IM-
BDS/001857/2016/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 4.1. 

 

44. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu DN 100 na pozemcích parc. č. 1225 a parc. 
č. 1137, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manžely XXXXX, jako dárci, 
dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

45. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o udělení souhlasu s 
vybudováním stavby č. OMAJ-IM/INO/002774/2018/Hrb se společností Regionální centrum 
Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

46. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/001222/2017/Hrb uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

47. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s odstraněním a vybudováním nového kontejnerového 
stání na pozemku parc. č. 806/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se 
společností Silack property s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

48. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou komunikace, chodníku a vybudováním 
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odvodnění na pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, se společností Projekt Olomouc Holice s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

49. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/22/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností eg projekt SMETANOVY SADY – PRVNÍ ETAPA, s.r.o. jako dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

50. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o udělení souhlasu s 
vybudováním stavby č. OMAJ-IM/INO/001688/2016/Hrb se společností eg projekt 
SMETANOVY SADY – TŘETÍ ETAPA, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

51. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/8/2013/Hoa s XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 

 

52. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové a splaškové kanalizace na pozemcích 
parc. č. 536 zahrada, parc. č. 538 a parc. č. 552/2, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 5.1. 

 

53. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 429/4 a parc. č. 557/6, oba ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
prospěch Univerzity Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

54. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 429/4 a parc. č. 557/6, oba 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch Univerzity Palackého v Olomouci 
dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

55. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky vodovodu na pozemku parc. č. 631/1 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch Fakultní nemocnice Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

56. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky 
vodovodu na pozemku parc. č. 631/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch Fakultní nemocnice Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

57. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJ-
SMV/BVB/003028/2016/Val uzavřené dne 2. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 
9. 6. 2017, se společností Dopravní podnik města Olomouce, a.s., spočívající v prodloužení 
termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti a kopie 
zápisu o předání stavby z 30. 1. 2022 na 30. 8. 2022 a v prodloužení termínu pro uzavření 
řádné smlouvy o zřízení služebnosti z 30. 5. 2022 na 30. 12. 2022 dle důvodové zprávy bod 
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č. 5.4. 

 

58. schvaluje 
zřízení služebností uložení a provozování vodovodní přípojky a umístění a užívání 
vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 878/17 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 856/4 orná půda v k. ú Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

59. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností uložení a provozování vodovodní 
přípojky a umístění a užívání vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 878/17 orná půda v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 856/4 orná půda v k. ú 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

60. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy o zřízení služebnosti a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJ-SMV/BVB/000330/2018/Val ze dne 27. 2. 
2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 10. 2018, uzavřené se společností Waldorfská 
základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o., spočívající v prodloužení termínu pro 
předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti z 31. 8. 2021 na 31. 8. 
2022, v prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení služebnosti z 31. 12. 2021 
na 31. 12. 2022, v upřesnění dotčených pozemků, a to služebností uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 346/17 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, ve vlastnictví společnosti Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc 
s.r.o., ve prospěch pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, jehož součástí je stavba č. p. 352, obč. vyb, Tomkova 40, a ve změněně 
náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

61. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJ-
SMV/BVB/002042/2018/Opl ze dne 9. 7. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 10. 2018, 
uzavřené se společností Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o., 
spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu 
služebnosti z 31. 8. 2021 na 31. 8. 2022, v prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy 
o zřízení služebnosti z 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022, a v upřesnění dotčení pozemků, a to 
služebností uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. 
č. 553/1, parc. č. 553/4, parc. č. 553/8, parc. č. 553/9, parc. č. 555/1, parc. č. 555/2, parc. č. 
557/1, parc. č. 557/2, parc. č. 346/34 a parc. č. 346/22, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, vše ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a na pozemcích parc. č. 
554/1, parc. č. 554/2, parc. č. 556/1, parc. č. 556/2, parc. č. 346/37 a parc. č 346/28, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, vše ve vlastnictví společnosti Waldorfská 
základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o., ve prospěch pozemku parc. č. st. 179/3 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, jehož součástí je stavba č. p. 352, 
obč. vyb, Tomkova 40 dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

62. schvaluje 
skončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dohodou dle 
důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

63. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 12. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.18. důvodové zprávy ve věci 



11 

 

schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 145/2 a parc. č. 149/2, vše ostatní plocha a  parc. č. 149/1 
zahrada, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

64. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 145/2 a parc. č. 149/2, vše ostatní plocha a  parc. č. 149/1 zahrada, vše v 
k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.9. 

 

65. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.5. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc.  č. 776/5 orná půda a parc. č. 1154 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.10. 

 

66. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích  parc.  č. 776/5 orná půda a parc. č. 1154 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.10. 

 

67. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 643/15 a parc. č. 1937, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.11. 

 

68. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 616/2, parc. č. 670/60 a parc. č. 1419/1, vše ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.12. 

 

69. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 616/2, parc. č. 670/60 a parc. č. 
1419/1, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 845 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 

 

71. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 845 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
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č. 5.13. 

 

72. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.14. 

 

 

 

73. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.14. 

 

74. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 2. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 320/16 a parc. č. 323/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.15. 

 

75. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 320/16 a parc. č. 323/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.15. 

 

76. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.16. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 580/1, parc. č. 1063, parc. 
č. 590/2 a parc. č. 1062/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.16. 

 

77. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.16. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 580/1, parc. č. 1063, parc. č. 590/2 a parc. č. 1062/1, vše ostatní plocha 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.16. 

 

78. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 580/1, parc. č. 1063, parc. č. 590/2 a parc. č. 1062/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 5.16. 

 

79. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 1924 a parc. č. 1930, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.17. 
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80. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 9. 2021, bod programu č. 2., bod č. 5.21. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 310/8, parc. č. 317/10, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 
75/1, parc. č. 75/71, parc. č. 75/72, parc. č. 75/73, parc. č. 75/83, parc. č. 75/94, parc. č. 
75/115, parc. č. 75/135, parc. č. 79/4, parc. č. 79/5, parc. č. 105/23, parc. č. 105/24, parc. č. 
105/25, parc. č. 105/29, parc. č. 135/1 a parc. č. 149, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.18. 

 

81. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 310/8, parc. č. 317/10, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 75/1, parc. č. 
75/71, parc. č. 75/72, parc. č. 75/73, parc. č. 75/83, parc. č. 75/94, parc. č. 75/115, parc. č. 
75/135, parc. č. 79/4, parc. č. 79/5, parc. č. 105/23, parc. č. 105/24, parc. č. 105/25, parc. č. 
105/29, parc. č. 105/48, parc. č. 135/1 a parc. č. 149, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.18. 

 

82. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 813/1, parc. č. 813/2, parc. č. 824/2, parc. č. 824/68 a parc. č. 824/73, vše ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.19. 

 

83. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 813/1, parc. č. 813/2, parc. č. 824/2, 
parc. č. 824/68 a parc. č. 824/73, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.19. 

 

84. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy o zřízení věcného břemene a uzavření dodatku ke smlouvě o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-SMV/BVB/002101/2020/Jar ze dne 
16. 9. 2020 spočívající ve změně trasy plynárenského zařízení a ve změně náležitostí 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle důvodové zprávy bod č. 5.20. 

 

85. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 253/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.21. 

 

86. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 253/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.21. 

 

87. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/002350/2017/Val uzavřené dne 25. 9. 2017, se společností Veolia Energie ČR, 
a.s., spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení 
rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 10. 1. 2022 na 10. 1. 2026 a v 
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prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 10. 5. 2022 
na 10. 5. 2026 dle důvodové zprávy bod č. 5.22. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 2.1. 
Právní služby 
Konzultanti: Křížková, Michalcová – odbor majetkoprávní 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uhrazení částky ve výši 300.000,- Kč + 21% DPH dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 3. 
Smlouva o obstarání správy nemovitostí 
Konzultanti: Křížková, Michalcová – odbor majetkoprávní 
Křížková pouze stručně okomentovala obsah předkládaného materiálu. Jelikož nebyly 
vzneseny žádné dotazy, bylo přistoupeno k hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. svěřuje 
pozemek parc. č. 105/58 zahrada o zvýšené výměře 246 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy. 
 

2. svěřuje 
pozemek parc. č. 460/10 ostatní plocha o zvýšené výměře 761 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 
uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a 
povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění dodatků č. 1 až č. 10, který tvoří přílohu č. 1 
důvodové zprávy. 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 

 

Bod programu: 4. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 148/18 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu                               
pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve prospěch statutárního města Olomouce                      
v předpokládaném rozsahu dle situačního nákresu, spočívající v právu vlastním nákladem a 
vhodným a bezpečným způsobem zřídit, vést, provozovat a udržovat na budoucím 
služebném pozemku inženýrskou síť – kanalizační přípojku, a to na dobu existence 
inženýrské sítě a za zálohovou úplatu 1000 Kč dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

3. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OI-IP/NAJ/000903/2013 ze dne 31. 5. 2013                  
ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Správou železnic, 
státní organizací, kterým dojde k organizační změně na straně pronajímatele dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 
 

4. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. OI-IP/NAJ/001259/2013/Pol ze dne 18.10. 2013 
ve znění dodatku č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Správou 
železnic, státní organizací, kterým dojde k organizační změně na straně pronajímatele a                        
k prodloužení lhůty pro nabytí účinnosti dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 

5. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. OI-IP/NAJ/001477/2021/Fil ze dne 30. 7. 2021, 
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Správou železnic, státní organizací, kterým 
dojde k organizační změně na straně pronajímatele dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 

6. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OI-IP/NAJ/001480/2021/Ott ze dne 30. 7. 2021 
ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Správou železnic, 
státní organizací, kterým dojde k organizační změně na straně pronajímatele dle důvodové 
zprávy bod 1.5. 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 5. 
Veřejná zakázka č. 21130 – Lesní cesta Huzovská – etapa II. – 1 část – příkazní 
smlouva 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky č. 21130 Lesní cesta Huzovská – 
etapa II. – 1. část mezi statutárním městem Olomouc a Lesy města Olomouce, a.s. 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
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Bod programu: 5.1. 
Veřejná zakázka č. 21109 – MŠ Husitská – energetická opatření - zadání 
Konzultanti: Drešr, Neplechová – odbor investic 
V rámci diskuse byla řešena výše ceny veřejné zakázky. Drešr konstatoval, že je to cena po 
přepočtení na aktuální ceny. Uspořené finance by měly být směřovány na knihovnu v ul. 
Trnkova. Bylo však doporučeno vyčkat, až budou známy podrobné parametry dotačních 
titulů a bude taky znám střednědobý výhled.  
Po ukončení rozpravy bylo hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření 
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky                           
na doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ. 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 

 

Bod programu: 5.2. 
Veřejná zakázka č. 21129 – Smlouva o poradenské činnosti s OLTERM – přímé zadání 
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení 
Bogoč pouze konstatoval, že smlouva navazuje na memorandum, které bylo uzavřeno a 
spolupráci konkretizuje. 
K bodu nebyla vedena diskuse, 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: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 6. 
Rozpočtové změny roku 2021  
Bačák stručně okomentoval předložený materiál. Tajemníkem bylo navrženo zrušení položek 
doposud nárokovaných v soupisu nekrytých požadavků. Akceptováno. 
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Poté bylo hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 včetně příloh 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové zprávy 

 

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

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 

 

Bod programu: 7. 
Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
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 - 5 důvodové 
zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 

 

Bod programu: 8. 
Bytové záležitosti 
Materiál byl projednán bez rozpravy a následně všemi přítomnými členy rady schválen. 
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: 
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XXXXX, Mariánská 7, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

Český rozhlas, Horní náměstí 21, Olomouc 

ISIS – o.s. pro pomoc náhradním rodinám, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, I. P. Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 
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XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

  

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

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, tř. Spojenců 14, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, 8. května 36, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, XXXXX, I. P. Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce 
  
e) do 14.7.2022 s nájemci: 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 
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XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX,XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX,XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX,XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 



21 

 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX,XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.7.2022 

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

  

2. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 2) 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 

 

Bod programu: 9. 
Procesní audit v oblasti samostatné působnosti a organizační struktury MMOl 
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení 
Tajemník okomentoval předložený materiál. Avizoval, že v květnu 2022 bude předložen další 
materiál, který bude navrhovat úpravy organizační struktury MMOl. Do té doby budou 
probíhat jednání, do kterých bude zapojena i opozice.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a přílohu důvodové zprávy 
 

2. ukládá 
tajemníkovi MMOl postupovat dle důvodové zprávy 

T: 23. 5. 2022 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
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Bod programu: 10. 
Petice cyklotrasa Šternberk - Olomouc 
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odpovědět petentům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

T: 10. 1. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

3. ukládá 
připravit projekt dopravního značení a zajistit jeho stanovení dle závěru důvodové zprávy 

T: 11. 4. 2022 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

4. ukládá 
v rámci aktualizace Generelu cyklistické dopravy doplnit trasu dle závěru důvodové zprávy 

T: 27. 6. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 

 

Bod programu: 11. 
Návrhy podnikatelských plánů městských společností, kde je SMOl jediným 
akcionářem na rok 2022 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 

 

Bod programu: 12. 
Knihovna města Olomouce – souhlas s přijetím daru 
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 
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2. souhlasí 
s přijetím daru dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace Knihovny města Olomouce 

T: 10. 1. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 

Bod programu: 13. 
Plány odpisů majetku na rok 2022 u příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
Materiál byl schválen bez rozpravy.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
plány odpisů majetku na rok 2022 příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) dle 
přílohy důvodové zprávy 
 

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

T: 10. 1. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 14. 
Zoologická zahrada Olomouc- souhlas s čerpáním investičního fondu 
Konzultanti: Bogoč, Svozil, Habáň – ředitel ZOO 
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 čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat                         
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc 

T: 10. 1. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
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Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 

 

Bod programu: 15. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení pasportů a agendě rozkopávek a záborů 
Konzultanti: Černý, Kmoníčková – ODUR, Kopecký – odbor právní, Štarnovský, Sobotka, 
Dostál – TSMO, a. s. 
K materiálu nebyly žádné dotazy. Tichý pouze avizoval možný střet zájmů, vzhledem k tomu, 
že je předsedou dozorčí rady TSMO, a. s.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke Smlouvě o vedení pasportů a agendě rozkopávek a záborů 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 

T: 10. 1. 2022 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 16. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o kontrole, údržbě a opravách komunikací a zimní údržbě 
Konzultanti: Černý, Kmoníčková – ODUR, Kopecký – odbor právní, Štarnovský, Sobotka, 
Dostál – TSMO, a. s. 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č. 2 ke smlouvě o kontrole, údržbě a opravách komunikací a zimní údržbě 

 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 2 

T: 10. 1. 2022 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
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Bod programu: 17. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě veřejného sovětlení a světelných signalizačních 
zařízení 
Konzultanti: Černý, Nezhyba – ODUR, Kopecký – odbor právní, Štarnovský, Sobotka, Dostál 
– TSMO, a. s. 
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení 

 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 

T: 10. 1. 2022 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 18. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě podzemního parkoviště 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODUR, Štarnovský, Sobotka, Dostál – TSMO, a. s. 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě podzemního parkoviště 

 

3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě podzemního parkoviště 

T: 10. 1. 2022 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 19. 
Dodatek č. 28 ke smlouvě s DPMO, a. s. 
Konzultanti: Černý, Dokoupilová – ODUR, Michalík, Zatloukal – DPMO, a. s. 
Materiál byl projednán bez rozpravy a následně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č. 28 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy 
cestujících dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 28 

T: 10. 1. 2022 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 20. 
Označení vlastníka 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODUR 
Přidělení označení vlastníka bylo upraveno dle požadavků členů rady a následně schváleno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 21. 
Povolení výjimky – pěší zóna 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODUR 
Po krátké diskusi bylo samostatně hlasováno o přidělení povolení výjimky pro žadatele 
Moravská restaurace – 4 pro. Jelikož návrh na přidělení povolení výjimky nebyl schválen, 
bylo hlasováno o materiálu v jeho původním znění (jak byl předložen). 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
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Bod programu: 22. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODUR 
Materiál byl schválen v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Dvořákova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Kmochova 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Smetanova 

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Wanklova 

 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Erbenova 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 23. 
Karty typu D 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODUR 
Materiál byl upraven dle požadavků členů rady a poté schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 24. 
PETICE – Instalace měření rychlosti – ul. Šternberská 
Konzultanti: Černý – ODUR, Skalický – ředitel MPO 
Konečný provedl materiálem.  
Skalický vysvětlil systém měření rychlosti, který je plánován od loňského roku. Byla 
vytipována 4 místa, kde bude měření rychlosti prováděno. Tato místa se vybírala dle míry 
nehodovosti, výskytu školy či domova pro seniory. Konkrétně jsou to Přerovská, Okružní, 
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Chválkovice a Slavonín. Tyto skutečnosti jsou použity jako argumentace v odpovědi 
petentům. Skalický ještě pak doplnil, že není vyloučené, že vytipovaných míst by mohlo být i 
více.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s navrhovaným postupem řešení 

 

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

T: 10. 1. 2022 
O: ředitel Městské policie Olomouc 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 25. 
Dodatek č. 1 Smlouvy o údržbě městské zeleně a provozování dětských hřišť a 
pískovišť - TSMO 
Major navrhl hlasovat o bodech 25. – 29 en bloc. Radou akceptováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 
 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi podepsat Dodatek č. 1 

T: 10. 1. 2022 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
Bod programu: 26. 
Dodatky smluv na údržbu historických parků a veřejné zeleně - VFO 
Viz bod č. 25. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 a č. 4 



29 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi podepsat Dodatek č. 3 a č. 4 

T: 10. 1. 2022 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 27. 
Dodatek č. 1 Smlouvy o sběru, třídění, využití a odstranění komunálního odpadu a 
jeho vytříděných složek včetně biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním městě 
Olomouci  - TSMO 
Viz bod č. 25. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 
 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi podepsat Dodatek č. 1 

T: 10. 1. 2022 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 28. 
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění čištění území statutárního města Olomouce - TSMO 
Viz bod č. 25. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 
 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi podepsat Dodatek č.1 

T: 10. 1. 2022 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
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Bod programu: 29. 
Dodatek č. 2 Smlouvy o provozu uzavřené a rekultivované skládky odpadů - TSMO 
Viz bod č. 25. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi podepsat Dodatek č.2 

T: 10. 1. 2022 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 30. 
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a. s. 
Materiál byl projednán bez rozpravy a následně beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předloženou smlouvu včetně jejích příloh 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi podepsat předloženou smlouvu 

T: 10. 1. 2022 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 31. 
Zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému 
odpadového hospodářství SMOl – podklady a stanovení podmínek dle nové OZV 
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
dokumenty dle příloh důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
TSMO, a.s. zajištěním výkonů činností na základě plné moci dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 

 

4. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi podepsat předloženou plnou moc pro 
TSMO, a.s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: 10. 1. 2022 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
Bod programu: 32. 
Optimalizace a výšení bezpečnosti webů SMOl 
Konzultanti: Fišer – odbor informatiky a Smart City, Snášel – odbor kancelář primátora 
Tajemník uvedl bod, popsal průběh správy webů (počty, odkazy…) a nastínil možné 
organizační změny.  
Snášel poté blíže okomentoval kroky, které následovaly po kybernetickém útoku.  
Poté bylo přistoupeno k hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně navrženého postupu 

 

2. ukládá 
ve spolupráci s odborem informatiky a Smart City předložit návrh na organizační změny                   
v rámci nové organizační struktury dle usnesení RMO ze dne 19. 7. 2021 

T: 28. 3. 2022 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
 
 
Bod programu: 33. 
Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu - 
aktualizace 
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení, Hala – odbor cestovního ruchu, kultury 
a sportu 
Záleská provedla předloženým materiálem. Konstatovala, že v rámci aktualizace Koncepce 
byly realizovány hlavní aktivity a to:  
- aktualizace Návrhové části Koncepce 
- vytvořena Implementační část Koncepce 
- vytvořena komunikační verze Koncepce. 
K materiálu nebyla vedena rozprava; po úvodním slovu byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
aktualizovanou Koncepci statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu         
na období 2022-2027 dle předložené důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 
 
Bod programu: 34. 
Smlouva o nájmu movité věci 
Konzultanti: Hala, Fojtek – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Kopecký – odbor právní 
Major uvedl bod.  
Konzultanti poté reagovali na dotazy členů rady.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
smlouvu o nájmu movité věci 

 

3. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské podepsat smlouvu o nájmu movité věci 

T: 10. 1. 2022 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 
 
Bod programu: 35. 
Smlouvy s médii 
Tichý pouze konstatoval, že smlouvy jsou uzavírány na přechodné období, aby se následně 
stihly uzavřít nové smlouvy.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. schvaluje 
uzavření smluv dle příloh důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města Olomouce, k podpisu smluv dle předložené 
důvodové zprávy a  příloh č. 1, 2 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 



33 

 

Bod programu: 36. 
Dotační program odboru kancelář primátora 
Konzultanti: Plachá – odbor kancelář primátora 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyhlášení dotačního programu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
 

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

T: 10. 1. 2022 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 
 
Bod programu: 37. 
Bytové záležitosti BPS 
Kolářová okomentovala všechny předložené žádosti. Byla dána na zvážení úprava pravidel 
přidělování bytů v případě vlastnictví jiné nemovitosti. Poté bylo hlasováno. 
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) - h) důvodové zprávy 
 

3. nevyhovuje 
žádosti o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 2 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 
 
Bod programu: 38. 
Změny v komisích 
Kolářová provedla důvodovou zprávou. Radou byl akceptován návrh na nového předsedu 
KMČ č. 27 Týneček. Na základě této skutečnosti bylo doplněno usnesení č. 3 „jmenuje 
předsedu KMČ Týneček PaedDr. Jiřího Hepnárka.“ Po této úpravě bylo o materiálu 
hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. bere na vědomí 
informaci o rezignaci Mgr. Vlasty Kauerové na funkci předsedkyně KMČ č. 27 a informaci o 
ukončení členství v KMČ č. 14 paní Jany Brtnové 

 

3. jmenuje 
do funkce předsedy KMČ Týneček PaedDr. Jiřího Hepnárka 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41 
 
 
Bod programu: 39. 
Matriční záležitosti – Zrušení poplatků za služby nad rámec bezplatného obřadu 
Tajemník stručně okomentoval předložený materiál. 
Jelikož k materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ruší 
a) poplatky za služby nad rámec bezplatného obřadu pro obřady, které se konají v obřadní 
síni mimo určený termín, jak byly schváleny RMO dne 21. 6. 2016 – bod 35 Organizační 
záležitosti – matrika, 

b) poplatky za služby nad rámec bezplatného obřadu u obřadů, konaných na jiném vhodném 
místě, jak byly schváleny RMO dne 13. 9. 2016 – bod 36 Organizační záležitosti – matrika, 

s účinností od 1. 1. 2022 dle předložené důvodové zprávy. 
 

3. ukládá 
zajistit vrácení již vybraných provozních plateb za obřady, které proběhnou v roce 2022. 

T: 28. 3. 2022 
O: vedoucí odboru správních činností 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42 
 
 
Bod programu: 40. 
Organizační záležitosti 
Tajemník navrhoval úpravu materiálu a to v tom smyslu, že volná funkční místa (obsazená) 
budou z materiálu vypuštěna (OCKS, OMZOH, OŠ, oddělení KMČ a DP). Radou 
akceptováno. Dle této skutečnosti byla upravena také důvodová zpráva.  
Konečný avizoval akce spojené s V4 a předložení harmonogramu zahraničních cest na 
některé z příštích jednání RMO.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh organizačních změn v Magistrátu města Olomouce dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit Radě města Olomouce organizační změny v Magistrátu města 
Olomouce dle upravené důvodové zprávy 

T: 24. 1. 2022 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 43 
 
 
Bod programu: 40.1. 
Organizační záležitosti – Dodatek č. 21 „Organizačního řádu Magistrátu města 
Olomouce a Městské policie 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 
Dodatek č. 21 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2022 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 44 
 
 
Bod programu: 40.2. 
Organizační záležitosti – „Vnitřní předpis o zajištění požární ochrany v objektech 
statutárního města Olomouce“ 
Materiál byl projednán bez rozpravy a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o zajištění požární ochrany v objektech statutárního města Olomouce"                  
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2022 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 45 
 
 
Bod programu: 41. 
Přístřešky Hraniční, I. P. Pavlova (na stůl) 
Konzultant: Černý – ODUR 
Tajemník v rámci diskuse popsal havarijní stav přístřešku P4 a zdůvodnil výběr zhotovitele 
formou přímého zadání.  
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Černý doplnil, že přístřešek P4 má být odstraněn do 15. ledna 2022. Odstranění dalších 
přístřešků pak projde klasickou soutěží. Poté byla řešena částka, kterou je třeba vykrýt 
z rezervy – výše částky byla doplněna do usnesení č. 4. Poté byl materiál odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje zajistit odstranění přístřešků P1, P2, P3 

T: 27. 6. 2022 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

3. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje zajistit odstranění přístřešku P4 

T: 7. 2. 2022 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

4. souhlasí 
se zařazením částky 4 mil. Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2022 a ukládá ihned 
vykrýt z REZERVY k dispozici RMO/ZMO 1 mil. Kč. 

 

5. schvaluje 
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání dodavateli dle důvodové 
zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 46 
 
 
Bod programu: 42. 
Aktivní město – prodloužení smlouvy 
Holpuch provedl připravenou prezentací, která shrnula cíle programu a jeho dosavadní 
statistiku. Vzhledem k tomu, že jsou vydávána omezení související s COVID-19, nebylo ještě 
cca 72,5 % voucherů uplatněno. Ze strany uživatelů se začaly množit dotazy na prodloužení 
termínu možného využití. Proto je navrženo prodloužení platnosti již vydaných voucherů a to 
do 30. 6. 2022.  
K materiálu bylo přijato toto usnesení: 

1. bere na vědomí informace o vývoji projektu Aktivní město 
2. schvaluje prodloužení termínu uplatnění voucherů dle důvodové zprávy 
3. ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské podepsat dodatek ke smlouvě 

v intencích důvodové zprávy T: 10. 1. 2022, O: Záleská 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informace o vývoji projektu Aktivní město 

 

2. schvaluje 
prodloužení termínu uplatnění voucherů dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské podepsat dodatek ke smlouvě v intencích 
důvodové zprávy 

T: 10. 1. 2022 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 47 
 
 
Bod programu: 43. 
Moravské divadlo Olomouc – vyřazení majetku, nepřijetí nabídky a udělení souhlasu s 
prodejem (na stůl) 
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 

 

2. uděluje 
souhlas s vyřazením majetku dle důvodové zprávy 

 

3. nepřijímá 
nabídku příspěvkové organizace Moravského divadla Olomouc týkající se 3 ks divadelních 
kostýmů 
 

4. uděluje 
souhlas příspěvkové organizaci Moravské divadlo Olomouc, odprodat 3 ks divadelních 
kostýmů Vlastivědnému muzeu Olomouc pro Zámek Čechy pod Kosířem v ceně 12 800 Kč 
do 31. 12. 2021 
 

5. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat                            
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 10. 1. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 48 
 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo náměstkem primátora ukončeno v 11:45 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 23. 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 


