USNESENÍ
z 3. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 11. 2022
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 15. 11. 2022 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
část 3 bodu č. 39 usnesení RMO ze dne 13. 6. 2022, týkající se Procesního auditu v oblasti
samostatné působnosti a organizační struktury MMOl
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 1.
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - II. čtení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 dle důvodové zprávy včetně všech příloh
b) přijetí krátkodobého úvěru ve výši 120 mil. Kč v roce 2023 se splatností 1 rok
u Komerční banky, a. s.
c) závazné ukazatele roku 2023 dle důvodové zprávy
d) časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních dotací v roce 2023
dle důvodové zprávy
e) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce
schvalovat rozpočtové změny roku 2023 ve smyslu závazných ukazatelů

Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Rozpočtové změny roku 2022

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 včetně přílohy
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2022 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2022 dle důvodové zprávy - část A
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora

Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Místní poplatek z pobytu - odloženo do 31.12.2022

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Změna OZV o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně návrhu změny obecně závazné vyhlášky
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánu Bačákovi předložit změnu obecně závazné
vyhlášky na zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora

Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k podílu o velikosti id. 1/2 budovy č. p. 837, byt. dům, 1. máje 26, na pozemku
parc. č. st. 169 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k podílu o velikosti id. 1/2 budovy - kůlny a bazénu, obojí nezapisované do
katastru nemovitostí, na pozemku parc. č. st. 169 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX ve věci udělení souhlasu s převedením spoluvlastnického podílu k
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a to podílu o velikosti id. 68/100: jednotky č. 789/7, byt, v domě č. p. 789,
Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín,
obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se spoluvlastnickým podílem na
společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 678/48380 dle důvodové zprávy
bod č. 1.2.
4.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 369 ostatní plocha (dle GP parc. č. 369/2 ostatní plocha)
o výměře 6 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
5.
schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 273 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 282/1 ostatní
plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti Zelené zahrady s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
6.
revokuje
usnesení RMO ze dne 8. 8. 2022 bod č. 2, část usnesení č. 33 ve věci schválení výpůjčky
pozemků parc. č. st. 214 o výměře 534 m2, parc. č. st. 215 o výměře 516 m2, oba zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 148 ostatní plocha o výměře 521 m2 a části pozemku parc. č. 17/5
ostatní plocha o výměře 4833 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc Charitě
Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
7.
schvaluje
výpůjčku pozemků parc. č. st. 215 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 516 m2, parc. č.
148 ostatní plocha o výměře 521 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostatní plocha o výměře
5367 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc Charitě Olomouc se zdůvodněním
dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
8.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu dohody o parcelaci č. OMAJ-PR/DOH/002713/2015/Mlc uzavřené dne 24. 2. 2016 s
panem XXXXX a XXXXX a postoupené dne 14. 9. 2016 souhlasným prohlášením o
postoupení práv a povinností z dohody o parcelaci panu XXXXX, spočívající ve změně
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termínu pro uzavření darovací smlouvy do 31. 1. 2027 dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
9.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování částí pozemku parc. č. 614/27 ostatní plocha (dle GP díly „b“ a „d“) o celkové
výměře 72 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce
do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy
bod č. 4.2.
10.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování částí pozemku parc. č. 614/24 ostatní plocha (dle GP díly „a“ a „c“) o celkové
výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
11.
svěřuje
zeleň nacházející se na části pozemku parc. č. 614/24 ostatní plocha (dle GP díl „a“) v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
12.
souhlasí
s předložením bodů č. 5.1. až 5.5. této důvodové zprávy na zasedání ZMO konaném dne 9.
12. 2022.
13.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby komunikace, chodníku, vodovodu
DN 100 a kanalizace DN 300 na pozemcích parc. č. 88/1 a parc. č. 88/32, vše ostatní plocha
v k. ú. Povel, obec Olomouc, s XXXXX a manžely XXXXX, jako budoucími dárci, dle
důvodové zprávy bod č. 6.1.
14.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 100 a kanalizace DN 300 s XXXXX a manžely XXXXX, dle důvodové zprávy
bod č. 6.2.
15.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravami chodníků, přeložkou veřejného osvětlení a
přeložkou vodovodu DN 150 na pozemcích parc. č. 120/5, parc. č. 835/1, parc. č. 116/6,
parc. č. 116/11 a parc. č. 112/13, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se
společností DERFOCH Construct s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
16.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou chodníku na pozemku parc. č. 555/2 ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se Společenstvím vlastníků Kmochova 1059/26,
1060/28, Olomouc-Nová Ulice, dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
17.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou chodníku na pozemku parc. č. 247/1 ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se Společenstvím vlastníků bytů Olomouc, V
Hlinkách 13, 15, dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
18.
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-EM-BDS/001691/2019/Hrb
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mezi statutárním městem Olomouc a Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., dle důvodové
zprávy bod č. 6.6.
19.
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/4/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností
HORSTAV ESTATE s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
20.
schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-INPS/6/2009/Hoa uzavřené se společností HORSTAV ESTATE s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 6.7.
21.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJEM/BKS/000241/2019/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností Zelené zahrady
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
22.
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o udělení souhlasu č. OMAJ-IM/INO/000058/2017/Hrb
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem Michalem Smékalem dle důvodové
zprávy bod č. 6.9.
23.
schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou veřejného osvětlení na pozemek
parc. č. 134/6 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se Správou
železnic, státní organizace, spočívající ve vypuštění ustanovení týkajících se smluvních
pokut dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
24.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavbu veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 913/35, parc.
č. 913/40 a parc. č. 913/205, vše ostatní plocha a parc. č. 913/39 orná půda, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, se společností eg projekt HORNÍ LÁN s.r.o., za kupní cenu ve výši
302,50 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
25.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č.
913/39 orná půda, parc. č. 913/35, parc. č. 913/40 a parc. č. 913/205, vše ostatní plocha v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 6.12.
26.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu DN 150 a DN 100 na pozemcích parc. č. 920/1
zahrada, parc. č. 913/191 ostatní plocha, parc. č. 913/193 orná půda, parc. č. 915/2 zahrada,
parc. č. 913/39 orná půda, parc. č. 913/40, parc. č. 913/189, parc. č. 913/205, parc. č. 920/2,
parc. č. 921 a parc. č. 2122, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a
jednotné kanalizace DN 300 na pozemcích parc. č. 920/1 zahrada, parc. č. 913/31, parc. č.
913/195, oba orná půda, parc. č. 913/190 ostatní plocha, parc. č. 913/39 orná půda, parc. č.
913/35, parc. č. 913/40, parc. č. 913/189, parc. č. 913/205, parc. č. 920/2, parc. č. 921 a
parc. č. 2122, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností
EUROGEMA CZ, a.s., jako prodávajícím, za kupní cenu ve výši 605,- Kč včetně DPH, dle
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důvodové zprávy bod č. 6.13.
27.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 920/1 zahrada,
parc. č. 913/191 ostatní plocha, parc. č. 913/193 orná půda, parc. č. 915/2 zahrada, parc. č.
913/39 orná půda, parc. č. 913/122 orná půda, parc. č. 913/35 ostatní plocha, parc. č. 913/40
ostatní plocha, parc. č. 913/189 ostatní plocha, parc. č. 913/205 ostatní plocha, parc. č.
920/2 ostatní plocha, parc. č. 921 ostatní plocha a parc. č. 2122 ostatní plocha, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 6.14.
28.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemcích parc. č. 913/202 ostatní
plocha, parc. č. 920/1 zahrada, parc. č. 913/31 orná půda, parc. č. 913/195 orná půda, parc.
č. 913/190 ostatní plocha, parc. č. 913/39 orná půda, parc. č. 913/35 ostatní plocha, parc. č.
913/40 ostatní plocha, parc. č. 913/189 ostatní plocha, parc. č. 913/203 ostatní plocha, parc.
č. 913/205 ostatní plocha, parc. č. 920/2 ostatní plocha, parc. č. 921 ostatní plocha a parc. č.
2122 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
29.
revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č.
1826/19 a parc. č. 2001/16, vše orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví
Tršická zemědělská, a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 7.1.
30.
revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
vodovodu na pozemcích parc. č. 1826/19 a parc. č. 2001/16, vše orná půda v k. ú. Velký
Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví Tršická zemědělská, a.s. ve prospěch statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 7.1.
31.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/19 orná půda
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 7.1.
32.
revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/20
orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXX ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 7.1.
33.
revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
vodovodu na pozemku parc. č. 1826/20 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve
vlastnictví paní XXXXX ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
č. 7.1.
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34.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/20 orná půda
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 7.1.
35.
revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/23
orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXX ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 7.1.
36.
revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
vodovodu na pozemku parc. č. 1826/23 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve
vlastnictví paní XXXXX ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
č. 7.1.
37.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/23 orná půda
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 7.1.
38.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 9. 2021, bod programu č. 2., bod č. 5.2. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/22
orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s
majetkem státu Státní pozemkový úřad ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 7.1.
39.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 9. 2021, bod programu č. 2., bod č. 5.2. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
vodovodu na pozemku parc. č. 1826/22 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve
vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 7.1.
40.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1826/22 orná půda
v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 7.1.
41.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu
na pozemku parc. č. 1826/22 orná půda v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 7.1.
42.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 1678/371
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 1005, rod. dům, parc. č.
1678/372 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 1004, rod. dům,
parc. č. 1678/374 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 1002,
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rod. dům, parc. č. 1678/376 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p.
1000, rod. dům, parc. č. 1678/378 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
Holice, č.p. 998, rod. dům, parc. č. 1678/380 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba Holice, č.p. 996, rod. dům, parc. č. 1678/382 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba Holice, č.p. 994, rod. dům, parc. č. 1678/384 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba Holice, č.p. 992, rod. dům, parc. č. 1678/386 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 990, rod. dům, parc. č. 1678/388 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 988, rod. dům, parc. č. 1678/390
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 986, rod. dům a parc. č.
1678/392 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 984, rod. dům,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, uložení a provozování veřejného osvětlení na
pozemcích parc. č. 1678/429 ostatní plocha, parc. č. 1678/371 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba Holice, č.p. 1005, rod. dům, parc. č. 1678/372 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 1004, rod. dům, parc. č. 1678/374 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 1002, rod. dům, parc. č. 1678/376
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 1000, rod. dům, parc. č.
1678/378 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 998, rod. dům,
parc. č. 1678/380 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 996, rod.
dům, parc. č. 1678/382 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p.
994, rod. dům, parc. č. 1678/384 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
Holice, č.p. 992, rod. dům, parc. č. 1678/386 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba Holice, č.p. 990, rod. dům, parc. č. 1678/388 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba Holice, č.p. 988, rod. dům, parc. č. 1678/390 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba Holice, č.p. 986, rod. dům a parc. č. 1678/392 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 984, rod. dům, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc a uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemcích parc. č.
1678/429 ostatní plocha, parc. č. 1678/394 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba Holice, č.p. 1003, rod. dům, parc. č. 1678/395 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba Holice, č.p. 1001, rod. dům, parc. č. 1678/397 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 999, rod. dům, parc. č. 1678/399 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 997, rod. dům, parc. č. 1678/401
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 995, rod. dům, parc. č.
1678/403 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 993, rod. dům,
parc. č. 1678/405 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p. 991, rod.
dům, parc. č. 1678/407 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holice, č.p.
989, rod. dům, parc. č. 1678/409 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
Holice, č.p. 987, rod. dům a parc. č. 1678/411 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba Holice, č.p. 985, rod. dům, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, vše ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 7.2.
43.
schvaluje
zřízení služebností umístění a provozování 4 ks výstražníků na pozemku parc. č. 324/7
ostatní plocha a 2 ks výstražníků na pozemku parc. č. 619/1 ostatní plocha, uložení a
provozování podzemního metalického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 324/7, parc.
č. 619/1 a parc. č. 792/2, vše ostatní plocha a uložení a provozování optického kabelového
vedení na pozemcích parc. č. 619/1 a parc. č. 792/2, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, vše ve prospěch státní organizace Správa železnic, státní organizace
dle důvodové zprávy bod č. 7.3.
44.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností umístění a provozování 4 ks
výstražníků na pozemku parc. č. 324/7 ostatní plocha a 2 ks výstražníků na pozemku parc. č.
619/1 ostatní plocha, uložení a provozování podzemního metalického kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 324/7, parc. č. 619/1 a parc. č. 792/2, vše ostatní plocha a uložení a
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provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 619/1 a parc. č. 792/2, oba
ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, vše ve prospěch státní organizace
Správa železnic, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 7.3.
45.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 613 a parc. č. 614, oba ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve
prospěch pozemku parc. č. 408 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p.
184, rod. dům v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.4.
46.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 613 a parc. č. 614, oba ostatní
plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 408 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 184, rod. dům v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.4.
47.
revokuje
usnesení RMO ze dne 14. 1. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 617/1 ostatní plocha, parc. č. 617/2 vodní plocha, parc. č. 375/1
zahrada a parc. č. st. 147 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 14,
rodinný dům, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel a umístění a provozování 3 ks betonových
sloupů na pozemku parc. č. 617/2 vodní plocha v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.5.
48.
schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 617/1 ostatní plocha a umístění a provozování nadzemního kabelového
vedení NN vč. 3 ks betonových sloupů na pozemku parc. č. 617/2 vodní plocha, oba v k. ú.
Unčovice, obec Litovel ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 7.5.
49.
revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 6. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.13. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 105/2, parc. č. 105/80, parc. č. 105/81, parc. č. 105/82 a parc. č.
328/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.6.
50.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 105/2, parc. č. 105/81, parc. č. 105/82 a parc. č. 328/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 7.6.
51.
revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 4. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.3. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
VN na pozemcích parc. č. 93/86 a parc. č. 93/29, vše ostatní plocha, uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 93/29, parc. č. 93/86 a parc. č.
511/1, vše ostatní plocha a umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 93/86
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ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.7.
52.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 93/86 a parc. č. 93/29, vše ostatní plocha, uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 93/29, parc. č. 93/86 a parc. č.
511/1, vše ostatní plocha a umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. st. 1982
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.7.
53.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 637 a parc. č. 656, oba ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.8.
54.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 637 a parc. č. 656, oba ostatní
plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 7.8.
55.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 236/48 orná půda, parc. č. 444 a parc. č. 447, oba ostatní plocha, vše v
k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 7.9.
56.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 236/48 orná půda, parc. č. 444 a
parc. č. 447, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.9.
57.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemku parc. č. 1941/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení
a provozování podzemního kabelového NN na pozemcích parc. č. 1920/8 a parc. č. 1941/1,
oba ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.10.
58.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1941/1 ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového NN na
pozemcích parc. č. 1920/8 a parc. č. 1941/1, oba ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
7.10.
59.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1033 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
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ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.11.
60.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1033 ostatní plocha v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
7.11.
61.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.12.
62.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 7.12.
63.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 116/27 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.13.
64.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/27 ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 7.13.
65.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 93/27, parc. č. 94/5, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha v
k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc a na mostní konstrukci 304b-M1 nad pozemkem
parc. č. 139/1 vodní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.14.
66.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/18, parc. č. 5/26, parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, parc. č.
575/5, parc. č. 575/6 a parc. č. 575/7, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce a
parc. č. 311/7 ostatní plocha v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti
CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.15.
67.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/18, parc. č. 5/26,
parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. č. 575/6 a parc. č. 575/7, vše ostatní
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce a parc. č. 311/7 ostatní plocha v k. ú. Povel, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.15.
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68.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 583/11 orná půda, parc. č. 565/2, parc. č. 566/9, parc. č. 576/2, parc. č. 583/6, parc.
č. 668/7, parc. č. 804/12, parc. č. 841/2, parc. č. 841/10, parc. č. 841/11, parc.č. 842/5, parc.
č. 842/7, parc. č. 842/11, parc. č. 859/4, parc. č. 939/1, parc. č. 939/29, parc. č. 1025/23 a
parc. č. 1025/24, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 1923/1 a parc. č. 1923/12, oba
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce a parc. č. 204/2 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u
Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 7.16.
69.
revokuje
usnesení RMO ze dne 11. 10. 2021, bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 135/1, parc. č. 149 a parc. č. 270/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc a parc. č. 310/5 zahrada, parc. č. 310/8, parc. č. 317/10, parc. č. 631/2
a parc. č. 792/2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.17.
70.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 135/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 310/8, parc. č.
317/10, parc. č. 631/2 a parc. č. 792/2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č.
7.17.
71.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 732/2, parc. č. 732/3, parc. č. 732/4, parc. č. 732/9, parc. č. 732/10, parc. č. 732/14,
parc. č. 732/15, parc. č. 732/16, parc. č. 733/4, parc. č. 733/5, parc. č. 733/6, parc. č. 848/1,
parc. č. 889 a parc. č. 893, vše ostatní plocha a parc. č. 895 zahrada, vše v k. ú. Hodolany,
parc. č. 77/16, parc. č. 77/20 a parc. č. 81/3, vše zahrada, parc. č. 80/4 a parc. č. 80/6, oba
orná půda, parc. č. 77/22, parc. č. 77/23, parc. č. 77/43, parc. č. 78/3, parc. č. 78/9, parc. č.
81/5, parc. č. 82/6, parc. č. 82/11, parc. č. 212/4 a parc. č. 216, vše ostatní plocha, vše v k.
ú. Nový Svět u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.18.
72.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 732/2, parc. č. 732/3, parc. č. 732/4,
parc. č. 732/9, parc. č. 732/10, parc. č. 732/14, parc. č. 732/15, parc. č. 732/16, parc. č.
733/4, parc. č. 733/5, parc. č. 733/6, parc. č. 848/1, parc. č. 889 a parc. č. 893, vše ostatní
plocha a parc. č. 895 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 77/16, parc. č. 77/20 a parc. č.
81/3, vše zahrada, parc. č. 80/4 a parc. č. 80/6, oba orná půda, parc. č. 77/22, parc. č. 77/23,
parc. č. 77/43, parc. č. 78/3, parc. č. 78/9, parc. č. 81/5, parc. č. 82/6, parc. č. 82/11, parc. č.
212/4 a parc. č. 216, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č.
7.18.
73.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 1923/1, parc. č. 1923/12 a parc. č. 1924, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle
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důvodové zprávy bod č. 7.19.
74.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1923/1, parc. č. 1923/12 a parc. č.
1924, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.19.
75.
revokuje
usnesení RMO ze dne 28. 3. 2022, bod programu č. 2., bod č. 5.25. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení na pozemcích parc. č. 90/33, parc. č. 93/1, parc. č. 93/114, parc. č. 93/173, parc. č.
94/5, parc. č. 94/7, parc. č. 94/8, parc. č. 94/91 a parc. č. 124/11, vše ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 7.20.
76.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 90/33, parc. č. 93/1, parc. č. 93/114, parc. č. 93/173, parc. č. 94/5, parc.
č. 94/7, parc. č. 94/8, parc. č. 94/91 a parc. č. 124/11, vše ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 7.20.
77.
revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2022, bod programu č. 19., bod č. 5.24. důvodové zprávy ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích
parc. č. st. 1104 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 721, obč. vyb.,
parc. č. 5/8, parc. č. 5/18, parc. č. 5/19 a parc. č. 5/26, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku
parc. č. 5/18 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.21.
78.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 5/8, parc.
č. 5/18, parc. č. 5/19 a parc. č. 5/26, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc a uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 5/18 ostatní
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM &
TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.21.
79.
revokuje
usnesení RMO ze dne 8. 8. 2022 bod programu č. 2, bod č. 5.25. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č.
105/18, parc. č. 105/29 a parc. č. 105/30, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.22.
80.
revokuje
usnesení RMO ze dne 8. 8. 2022 bod programu č. 2, bod č. 5.25. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 105/18, parc. č. 105/29 a parc. č. 105/30, vše
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.22.
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81.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 105/18,
parc. č. 105/29 a parc. č. 105/30, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.22.
82.
revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2022, bod programu č. 19., bod č. 5.19. důvodové zprávy ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na
pozemcích parc. č. 93/21 a parc. č. 93/22, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 7.23.
83.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 93/21 a parc. č. 93/22, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 7.23.
Předložil:
Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 6.

7

Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných
vodovodů a kanalizací na rok 2023

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2023
ve výši 197.800.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy.
Předložil:
Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 7.

8

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
revokuje
usnesení RMO ze dne 31. 10. 2022 bod programu č. 2, bod důvodové zprávy č. 1.1 ve věci
zveřejnění záměru převodu částí pozemků parc. č. 93/22 (dle GP část e) o výměře 0,33 m2,
parc. č. 93/27 (dle GP část c) o výměře 15 m2, parc. č. 94/5 (dle GP část a) o výměře 18 m2
a parc. č. 145/1 (dle GP část d) o výměře 18 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc z
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
schvaluje
záměr bezúplatného převodu částí pozemků parc. č. 93/22 (dle GP část e) o výměře 0,33
m2, parc. č. 93/27 (dle GP část c) o výměře 15 m2, parc. č. 94/5 (dle GP část a) o výměře 18
m2, parc. č. 145/1 (dle GP část b) o výměře 272 m2 a parc. č. 146/1 (dle GP část d) o
výměře 18 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1.
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4.
schvaluje
zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 139/1 vodní plocha v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve vlastnictví Česká republika s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p. ve
prospěch statutárního města Olomouce, spočívající v umístění a provozování mostu a dále v
přístupu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na pozemek za
účelem provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže
této stavby, služebnost bude zřízena bezúplatně a po dobu životnosti stavby dle důvodové
zprávy bod 1.1.
Předložil:
Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

9

Dodatek rámcové smlouvy o financování projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
znění dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě o financování projektu "Tramvajová trať II. etapa
Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
Předložil:
Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

10

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí provozní podpory na
sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí provozní podpory /dotace/ na
sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu z rozpočtu statutárního města Olomouce dle
přílohy č. 3 důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
uložit primátorovi Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA a náměstkyni primátora Mgr. Miroslavě
Ferancové podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí provozní podpory /dotace/ na
sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu z rozpočtu statutárního města Olomouce dle
přílohy č. 3 důvodové zprávy
Předložil:
Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 10.
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11

Multifunkční hala

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
vedoucím oddělení sportu a správy sportovních zařízení a odboru kultury a cestovního ruchu
zpracovat Analýzu potřeb sportovní a kulturní infrastruktury dle důvodové zprávy
T:
O:

24. 1. 2023
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, vedoucí oddělení sportu a správy
sportovních zařízení

3.
ukládá
vedoucímu odboru investic zpracovat posudek stávajícího zimního stadionu a
kvalifikovaného odhadu finančních nákladů na jeho rekonstrukci a modernizaci v čase dle
důvodové zprávy
T:
O:

24. 1. 2023
vedoucí odboru investic

4.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení zpracovat srovnávací variantní analýzu nákladů a
přínosů Multifunkční haly dle důvodové zprávy
T:
O:

23. 5. 2023
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:

Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora
Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

12

Institucionální zakotvení místní Agendy 21

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
Ing. arch. Tomáši Pejpkovi, náměstkovi primátora, předložit k projednání Zastupitelstvu
města Olomouce institucionální zakotvení místní Agendy 21 dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

3.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce jako odpovědného politika pro MA21 ustanovit Mgr.
Miroslava Žbánka, MPA
4.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje
prostřednictvím místní Agendy 21
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Předložil:
Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

Příprava ISg ITI OA - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace – dohoda o ukončení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na vypracování
koncepční části integrované strategie ITI s městy Prostějovem a Přerovem
Předložil:
Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora
Bod programu: 13.

14

Odpadové centrum Olomouc – složení projektového týmu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
garanta projektu, vedoucího projektového týmu a odborného garanta pro přípravu
strategického projektu Odpadové centrum Olomouc dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
garantovi projektu ve spolupráci s vedoucím projektového týmu zajistit nominaci dalších
členů projektového týmu
T:
O:

10. 1. 2023
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:

Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora
Bod programu: 14.

15

Zásady instalace zimního sezónního mobiliáře určeného k
příležitostné venkovní konzumaci v MPR Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Zásady instalace zimního sezónního mobiliáře určeného k příležitostné venkovní konzumaci
v MPR dle přílohy důvodové zprávy
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Předložil:
Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora
Bod programu: 15.

16

Zoologická zahrada Olomouc – „Nákup stánku s občerstvením
v areálu ZOO Olomouc a souhlas s převodem finančních
prostředků z fondu rezervního do fondu investičního“

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s investiční akcí - "Nákup stánku s občerstvením v areálu ZOO Olomouc"
3.
souhlasí
s převodem finančních prostředků z fondu rezervního do fondu investičního ve výši
3 000 000 Kč a k následnému čerpání na úhradu faktur investičního charakteru v ZOO
Olomouc
4.
souhlasí
s čerpáním investičního fondu dle důvodové zprávy
5.
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace k realizaci investiční akce dle důvodové zprávy
6.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

6. 12. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 16.

17

Reporting městských akciových společností, kde je statutární
město Olomouc jediným akcionářem – září 2022

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Bod programu: 17.

18

18

Reporting městských příspěvkových organizací, kde je SMOl
zřizovatelem (mimo školská zařízení)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
Předložil:

Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.

19

Strategie řízení akciových společností, kde je statutární město
Olomouc jediným akcionářem – zástupci v poradním sboru
předsedů dozorčích rad

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
nominované zástupce opozičních zastupitelských klubů v poradním sboru předsedů
dozorčích rad dle důvodové zprávy
3.
ukládá
Ing. Otakaru Štěpánu Bačákovi, náměstku primátora města, v součinnosti s odborem
strategie a řízení tuto volbu příslušným zástupcům oznámit
T:
O:

6. 12. 2022
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora

Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Bod programu: 19.

20

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 20.

19

21

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 21.

22

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Aksamitova
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Kateřinská
4.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Jungmannova
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulice Žerotínovo náměstí
Předložil:
Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 22.

23

Stanovisko SMOl jako vlastníka pozemních komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
stanovisko vlastníka pozemních komunikací a MHD dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č.
13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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3.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje v příslušných řízeních o povolení zvláštního užívání
komunikací toto stanovisko uplatnit
T:
O:

leden 2025
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 23.

24

Modernizace TZB centra EVVO Sluňákov

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem přípravy a podáním žádosti o dotaci do 18. výzvy OPŽP 2021+
3.
schvaluje
zařadit náklady na zpracování projektové dokumentace do nekrytých požadavků a ihned
vykrýt
Předložil:

Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

25

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2023

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi předložit ZMO dne 09.12.2022 ke
schválení Smlouvu o podpoře činnosti se společností Sluňákov - centrum ekologických
aktivit města Olomouce, o.p.s. pro rok 2023
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o podpoře činnosti se společností Sluňákov - centrum ekologických aktivit
města Olomouce, o.p.s. pro rok 2023
Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Pověření udělováním předchozích souhlasů příspěvkovým
organizacím - školám

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
pověřuje
věcně příslušného náměstka pro oblast školství k udělování předchozích souhlasů
příspěvkovým organizacím - školám, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, k
úkonům dle bodů 1 - 9 důvodové zprávy
Předložil:
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.

27

Smlouva o bezúplatném převodu majetku, Smlouva o výpůjčce
majetku příspěvkové organizaci - škole

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Smlouvu o bezúplatném převodu majetku na jednání Zastupitelstva města
Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy č.1 důvodové zprávy
5.
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
6.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T:
O:

6. 12. 2022
vedoucí odboru školství

Předložil:
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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Vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2023

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2023 dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit vyhlášení programů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových
stránkách statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy a dle příloh důvodové zprávy
T:
O:

6. 12. 2022
vedoucí odboru školství

Předložil:
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.

29

Jmenování zástupců SMOl do Rad pro kontrolu hospodaření
příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
navrhuje
zástupce SMOl do Rad pro kontrolu hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého
kraje, dle důvodové zprávy
Předložil:
Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora
Bod programu: 29.

30

Personální změny v Povodňové komisi a ORP Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
personální změny v Povodňové komisi města a ORP Olomouce
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 31.
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Redakční rada Olomouckých listů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
stávající Redakční radu Olomouckých listů dle důvodové zprávy
3.
jmenuje
členy Redakční rady Olomouckých listů dle důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 32.

32

Komise městských částí pro volební období 2022 - 2026

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
zřizuje
komise městských částí dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
Statut KMČ dle přílohy č. 1
4.
jmenuje
předsedy a členy KMČ dle upravené přílohy č. 2
Předložil:
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Odborné komise pro volební období 2022 - 2026

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
zřizuje
odborné komise RMO dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
Statut a Jednací řád odborných komisí dle přílohy č. 1 a 1a
4.
jmenuje
předsedy, členy a tajemníky odborných komisí dle přílohy č. 2
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5.
ukládá
gesčním náměstkům, aby v součinnosti s předsedy a tajemníky odborných komisí revidovali
obsah činností komisí
T:
O:

10. 1. 2023
vedoucí oddělení KMČ a DP

Předložil:
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 34.

34

Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury a cestovního
ruchu pro rok 2023

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dotační programy odboru kultury a cestovního ruchu pro rok 2023 dle upravených příloh
důvodové zprávy
3.
ukládá
ihned zveřejnit programové dotace odboru kultury a cestovního ruchu na úřední desce
Magistrátu města Olomouce a na webových stránkách města
T:
O:

6. 12. 2022
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Předložil:
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 35.

35

Individuální dotace - kultura

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nedoporučuje zastupitelstvu
poskytnutí individuální dotace nad 50 000 Kč z rozpočtu SMOl roku 2022
Předložil:
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 36.

36

Městský bál – smlouva s Výstavištěm Flora Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
konání Městského bálu v prostorách Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - pavilon A
3.
pověřuje
Mgr. Viktora Ticháka, PhD., náměstka primátora k podpisu smlouvy mezi statutárním
městem Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a.s.
Předložil:
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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Vyhlášení dotačních programů v oblasti sportu pro rok 2023

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dotační programy v oblasti sportu pro rok 2023 dle důvodové zprávy a jejích příloh
3.
ukládá
ihned zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na
webových stránkách města
T:
O:

6. 12. 2022
vedoucí oddělení sportu a správy sportovních zařízení

Předložil:
Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 38.

38

Zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 39.

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

Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r.
1. náměstek primátora
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