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ZÁPIS 
 

ze 106. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 1. 2022 
 
- 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 Žbánek 
náměstci primátora Major (přítomen do 13:00 hodin), Pelikán, Bačák, 

Konečný, Záleská, Kolářová 
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Feranec (přítomen do 12:00 hodin), Giacintov, 
Holpuch (přítomen od 9:20 hodin) 
 
Tichý 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Doleželová, Folta 
Sedláková, Vychodilová 

  

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

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a  
  ročním plněním) 
2 2. Majetkoprávní záležitosti 
3 3. Správa tržiště 
4 4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
5 5. Dodatek Rámcové smlouvy o financování projektu – Tramvajová trať II. etapa 
  a Odstavy tramvají Jeremenkova 
6 6. Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
7 7. Rožňavská – Zikova, stezka pro chodce a cyklisty  
8 8. Veřejná zakázka č. 22002 – Rokycanova – komunikace – zahájení, komise 
9          8.1. Veřejná zakázka č. 22005 – Okružní – oprava vozovky – IV. Úsek – zahájení, 
 komise 
10 8.2. Veřejná zakázka č. 21111 – Masarykova ul. – oprava tramvajové trati a  
  vozovky, vybudování vídeňské zastávky – směr hl. nádraží - zadání 
11 9. Označení vlastníka 
12 10. Povolení výjimky – pěší zóna 
13 11. Rozpočtové změny roku 2021 
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14 12.  Rozpočtové změny roku 2022 – finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 
  2021 
15 13. Rozpočtové změny roku 2022 
16 14. Nařízení xx/2022 o stanovení maximální ceny za služby krematoria a pohřební 
  služby na území statutárního města Olomouce  
17 15. Bytové záležitosti 
- 16. Sazba Olomouckých listů – přímé zadání (staženo) 
18 17.  Územní studie „Holice – Městský dvůr“ a lokality Zikova 
19 18. Informace o vnitrokoncernové spolupráci městských společností, kde je SMOl 
  Jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem 
20 19. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) na rok 2022 
21 20. Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací  
  na období 2023 – 2024 (mimo školská zařízení) 
22 21. Hřbitovy města Olomouce – souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení) 
23 22. Audit poskytování cestovních náhrad 
24 23. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 u Pro Vás, z. s. 
25 24. Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 Společnosti Mana o. p. s. 
26 25. Kontrola nápravných opatření u MFO 
27 26. Jihoslovanské mauzoleum 3. etapa – žádost o dotaci 
28 27. Dotační programy Olomouckého kraje 2022 
29 28. Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2021 
30 29. Akční plán rozvoje školství na rok 2022, vyhodnocení za rok 2021 
31 30. Návrhy rozpočtů a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - 
  škol 
32 31. Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl v souvislosti se živelní pohromou 
33 32. Bytové záležitosti BPS 
34 33. Změny v odborných komisích 
35 34. Organizační záležitosti 
36 35. Moravské divadlo Olomouc - žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje 
37 36. Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů – 
  rozhodování o dalším postupu 
- 37. Různé – informace členů RMO 
 
 

o O o 
 
106. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. 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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním 
plněním) 
Primátor provedl materiálem po stranách. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 

- k termínu plnění 24. 1. 2022 dle části A) důvodové zprávy 

- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
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- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 

- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A), B), C) a D) důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 3, bodu 13 usnesení RMO ze dne 18. 2. 2019, týkající se Multifunkční haly Olomouc 
dle části B) důvodové zprávy 

- část 4, bodu 25 usnesení RMO ze dne 21. 6. 2016, týkající se Korunní pevnůstky dle části 
D) důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kličková, Kašpárková – majetkoprávní odb. 
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech, rozprava proběhla k bodům: 
2.4: Tajemník konstatoval, že v souvislosti se zvolením nové vlády je nutné opětovně zahájit 
jednání o problematice fungování magistrátu v budově Vejdovského 2, je nutno využít peněz 
z balíku dotací na výkon státní správy, nikoliv žádat investiční dotace. Primátor k tomu uvedl, 
že plánuje v nejbližší době jednat s dotčeným ministerstvem a zástupci vlády. Schváleno bez 
úprav. 
2.5: Pelikán okomentoval opětovnou žádost společnosti kolokau trading o další prominutí 
nájemného a navrhl se řídit doporučením majetkoprávní komise. Projednáno bez úprav. 
Dále byla mimo předložený materiál projednána problematika zřizování věcných břemen se 
společností ČEZ, 1. února je svoláno jednání, materiál k této problematice bude předložen 
na některou z následujících schůzí RMO. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 247/22 zahrada o výměře 328 m2, pozemky 
parc. č. 309/8 ostatní plocha o výměře 1706 m2, parc. č. 315/10 ostatní plocha o výměře 3 
830 m2, parc. č. 321/7 ostatní plocha o výměře 201 m2, parc. č. 322/8 ostatní plocha o 
výměře 183 m2, parc. č. 324/183 ostatní plocha o výměře 1465 m2, parc. č. 324/191 ostatní 
plocha o výměře 206 m2, vše v k. ú. Neředín, pozemek parc. č. 812/41 orná půda o výměře 
6 801 m2 v k. ú. Slavonín, část pozemku parc. č. 776/5 orná půda o výměře 1672 m2 a 
ideální podíl 1/2 části pozemku parc. č. 776/10 orná půda o výměře 4 964 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, vše obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. 
č. st. 1346/5 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba bez čp/če, jiná st., ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, o výměře 234 m2, parc. č. 665 ostatní plocha o 
výměře 186 m2, pozemky parc. č. 615/29 ostatní plocha o výměře 1172 m2, parc. č. 289/12 
ostatní plocha o výměře 19734 m2, ideální podíl 2/15 pozemku parc. č. 214/11 ostatní 
plocha o výměře 4 760 m2, ideální podíl 2/15 pozemku parc. č. 295 ostatní plocha o výměře 
4 968 m2 a pozemky parc. č. 320/5 ostatní plocha o výměře 1284 m2 a parc. č. 324/42 
ostatní plocha o výměře 17 318 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
XXXXX. Výměry částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1. 

 

 



4 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 247/22 zahrada, parc. č. 145/1 a parc. č. 
144/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 247/22 zahrada v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti spolku Hanácký aeroklub Olomouc, z.s. o prodej části pozemku parc. č. st. 1386 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2, jehož součástí je stavba č.p. 972, jiná st., v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 500 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
1.3. 

 

5. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/15/2013/S uzavřenou dne 6. 12. 2013 se 
spolkem Hanácký Aeroklub Olomouc, z.s., jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. st. 
1386 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m2, jehož součástí je budova, č.p. 972, jiná 
st. v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke zvýšení 
nájemného z  1,- Kč/rok na 5 000,- Kč/měsíc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

6. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 330/1 zahrada o výměře 17 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

7. schvaluje 
předběžný záměr směnit pozemek parc. č. 328/29 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc za část pozemku parc. č. 330/1 zahrada o výměře 81 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra části pozemku bude 
upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

8. schvaluje 
záměr darovat části pozemků parc. č. 1120/5 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 
1229/15 ostatní plocha o výměře 456 m2, parc. č. 1229/17 ostatní plocha o výměře 86 m2, 
parc. č. 1229/18 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 1229/20 ostatní plocha o výměře 18 
m2, parc. č. 1229/23 ostatní plocha o výměře 22 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a 
částí pozemků parc. č. 291/34 ostatní plocha o výměře 102 m2, parc. č. 291/35 ostatní 
plocha o výměře 9 m2, parc. č. 292/1 ostatní plocha o výměře 57 m2, parc. č. 292/2 ostatní 
plocha o výměře 32 m2, parc. č. 293/2 ostatní plocha o výměře 48 m2 a parc. č. 293/4 
ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 
1.5. 

 

9. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 530  zahrada o výměře 276 m2  v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vypracování 
geometrického plánu dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

10. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 543/8 zahrada (dle GP parc. č. 543/23) o výměře 20 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
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11. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 848/7 zahrada) o 
výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

12. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 2/18 orná půda a část pozemku parc. č. 2/95 ostatní plocha o 
výměře 5 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.9. 

 

13. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/6/2011/Plh ze dne 6. 4. 2011, ve znění 
dodatku č. 1 uzavřenou se spolkem TJ MILO Olomouc, z.s., jejímž předmětem je nájem části 
pozemku parc. č. 132/23 ostatní plocha o výměře 10 556  m2 a pozemku  parc. č. 132/21 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu 
by mělo dojít ke změně doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31. 12. 2032 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.10. 

 

14. schvaluje 
předběžný záměr koupě pozemku parc. č. 51/13 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Českou republiku - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 

 

15. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o změnu náležitostí smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/001820/2016/Sul ze dne 6. 6. 
2016, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 323/7 ostatní plocha o výměře 26 m2 v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc, spočívající ve změně 
výše nájemného z 35,- Kč/m2/rok na 70,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

16. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/001820/2016/Sul ze dne 6. 6. 2016, jejímž 
předmětem je nájem pozemku parc. č. 323/7 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc, spočívající ve změně subjektu 
na straně pronajímatele z pana XXXXX a pana XXXXX, ml. na XXXXX dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 

 

17. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 8. 2021, bod programu č. 2, bod č. 2. 8. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 44 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc manželům XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

18. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 44 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
XXXXX a XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

19. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy 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, spočívající v přistoupení dalšího 
nájemce, a to paní Veroniky Staškové k této smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
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20. schvaluje 
výpůjčku prostor o celkové výměře 1202,27  m2 v 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy č. p. 189, 
adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č. 
st. 2150/4 a parc. č. st. 2150/3, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, statutárnímu městu Olomouc dle smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, která 
tvoří přílohu č. 2 této důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

21. ukládá 
primátorovi informovat nového ministra vnitra o situaci a pokračovat v intenzivních jednáních 
se zástupci MV ČR ve věci navýšení příspěvku na výkon státní správy za účelem 
definitivního řešení dislokace v návaznosti na usnesení vlády ze dne 25. 10. 2021 č. 923 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 

T: 14. 3. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

22. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného za nájem prostoru 
sloužícího podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 889, byt. dům, 
Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za období od 1. 11. 2021 do 17. 11. 2021 ve 
výši 29 506,37  Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

23. nevyhovuje žádosti 
společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného za nájem prostoru sloužícího 
podnikání o celkové výměře 411,90 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída 
č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc za období od 1. 11. 2021 do 17. 11. 2021 ve výši 14 752,83 
Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

24. nevyhovuje žádosti 
společnosti kolokau trading s.r.o. o prominutí nájemného za nájem prostoru  o celkové 
výměře 33,49 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc za období od 1. 11. 2021 do 17. 11. 2021 ve výši 2 002,15 Kč vč. DPH dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

25. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 413/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujících, manželům 
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 85.800,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 

 

26. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 896/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 896/8 ostatní plocha) o 
výměře 19 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 
45 630,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

27. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části 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 manželům XXXXX, do společného 
jmění manželů za kupní cenu ve výši 3.300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
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28. nevyhovuje žádosti 
společnosti Pressburg s.r.o. ve věci zúžení předmětu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 
OMAJ-EM/BKS/001620/2019/Hrb, dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

29. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně dešťové 
kanalizace, parkovacích stání, veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové kanalizace a 
bezdrátových hlásičů varovného a informačního systému na pozemcích parc. č. 12 zahrada, 
parc. č. 204/1, parc. č. 204/2 a parc. č. 204/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u 
Olomouce, obec Olomouc, se společností SELMON trade s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
4.2. 

 

30. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 100 a kanalizace DN 300 a DN 80 se společností SELMON trade s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

31. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o budoucí darovací 
smlouvě č. OMAJ-IM-BDS/000053/2017/Hrb se společností eg projekt SMETANOVY SADY 
– DRUHÁ ETAPA, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

32. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 100, tlakové 
kanalizace PE100 DN 50 a splaškové kanalizace DN 250 na pozemcích parc. č. 256/2 a 
parc. č. 385/3, vše ostatní plocha, parc. č. 239/2, parc. č. 239/1, parc. č. 240/1, parc. č. 
242/3, parc. č. 242/4, vše zahrada, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc, s paní XXXXX, dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

33. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby tlakové 
kanalizace PE100 DN 50 a splaškové kanalizace DN 250 s paní XXXXX, dle důvodové 
zprávy bod č. 4.6. 

 

34. schvaluje 
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností EUROGEMA CZ, a.s.  jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

35. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/25/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností EUROGEMA CZ, a.s.  jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

36. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou komunikace včetně parkovacího stání a 
chodníků na pozemcích parc. č. 93/21 a parc. č. 93/28, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, se společností U Soutoku, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 

 

37. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodu DN 80 na pozemku parc. 
č. 93/21 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se společností U Soutoku, 
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s.r.o., jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 

 

38. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
vodovodu DN 80 se společností U Soutoku, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 

 

39. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou komunikace a chodníku na pozemcích parc. 
č. 75/135 a parc. č. 116/5, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se 
společností GERI Plus s.ro., dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 

 

40. schvaluje 
bezúplatný převod „Přípojky NN – Dolní Novosadská“ z vlastnictví Olomouckého kraje, z 
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví 
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 

 

41. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/2/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností JTH Holding a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.14. 

 

42. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. OMAJ-IM-
BKS/000174/2017/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností JTH Holding a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 

 

43. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2016, bod č. 2, část 58, ve věci schválení zřízení služebnosti 
umístění a užívání 6 ks anglických dvorků na pozemku parc. č. 600/1 ostatní plocha v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. 252 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 5, adminis. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

44. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a užívání 3 ks anglických dvorků na pozemku parc. č. 600/1 
ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. 252 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je budova 
č. p. 5, adminis. dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

45. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 779/18, parc. č. 780/1, parc. č. 780/2, parc. č. 1920/8, parc. č. 1920/9 a 
parc. č. 1929/1, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

46. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 779/18, parc. č. 780/1, parc. č. 
780/2, parc. č. 1920/8, parc. č. 1920/9 a parc. č. 1929/1, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2. 
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47. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 369/71 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

48. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 369/71 ostatní plocha v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

49. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 605/1 
ostatní plocha a parc. č. 1013 trvalý travní porost, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

50. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodu na pozemcích parc. č. 605/1 ostatní plocha a parc. č. 1013 trvalý travní porost, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

51. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 238/4, parc. č. 631/1 a parc. č. 238/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc a parc. č. 612/37 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouce ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

52. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 238/4, parc. č. 631/1 a parc. č. 238/1, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc. č. 612/37 ostatní plocha v k. ú. 
Neředín, obec Olomouce ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.5. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Správa tržiště 
Konzultanti: Křížková, Jarmer – majetkoprávní odbor, Fuglíčková – VFO 
Pelikán uvedl bod. 
Konzultanti reagovali na dotazy, např. týkající se předpokládaných výnosů. Ředitelka VFO 
konstatovala, že zatím výnosy nelze odhadnout, do srpna je plánován zkušební provoz s tím, 
že poté bude provedeno vyhodnocení. Byla projednána problematika parkoviště, dále 
nutnost dohlédnout, aby byl prostor po odstraněných objektech uveden do původního stavu. 
V polovině února by se mělo uskutečnit za účasti primátora, příslušných náměstků, zástupců 
odborů a provozovatele místní šetření, kde by měla být dohodnuta podoba prostoru tržnice. 
Návrh usnesení byl doplněn o nový bod, kterým bylo uloženo předložení ekonomického 
vyhodnocení zkušebního provozu a návrh projektu rozvoje lokality, a to do konce srpna 
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2022. Byla upravena také částka, která je potřeba na náklady spojené se správou a 
provozováním lokality tržiště, která byla doplněna o DPH. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. svěřuje 
části pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 5 820 m2, parc. č. 105/50 ostatní 
plocha o výměře 1 454 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 3 625 m2 a parc. č. 125/9 
ostatní plocha o výměře 323 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc do správy 
společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o správě a provozování lokality tržiště na částech pozemků parc. č. 104/1 
ostatní plocha o výměře 5 820 m2, parc. č. 105/50 ostatní plocha o výměře 1 454 m2, parc. 
č. 125/6 ostatní plocha o výměře 3 625 m2 a parc. č. 125/9 ostatní plocha o výměře 323 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle 
upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

3. schvaluje 
zařadit do nekrytých požadavků pro rok 2022 částku 1.701.018,- Kč včetně DPH na náklady 
spojené se správou a provozováním lokality tržiště dle důvodové zprávy. 

 

4. ukládá 
odboru ekonomickému MMOl vykrytí částky 1.701.018,- Kč včetně DPH na náklady spojené 
se správou a provozováním lokality tržiště nejpozději do 28. 2. 2022. 

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

5. ukládá 
společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. předložit RMO projekt rozvoje lokality tržiště a 
vyhodnocení jejího provozu nejpozději do 31. 8. 2022. 

T: 12. 9. 2022 
O: ředitel Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Major uvedl bod. Projednáno bez úprav, bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
záměr budoucího darování částí pozemků parc. č. 134/3 ostatní plocha o výměře cca 1,5 
m2, parc. č. 134/6 ostatní plocha o výměře cca 18,5 m2,  parc. č. 589/2 ostatní plocha o 
výměře cca 15,5 m2, parc. č. 589,5 ostatní plocha o výměře cca 40 m2, parc. č. 589/7 
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ostatní plocha o výměře cca 25 m2, parc. č. 590/1 ostatní plocha o výměře cca 11 m2, parc. 
č. 610/7 ostatní plocha o výměře cca 13,5 m2 a parc. č. 663/2 ostatní plocha o výměře cca 
18,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města 
Olomouce v rozsahu, jak je zřejmé ze situačních výkresů dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na částech pozemků č. parc. č. 90/40, 90/67, 90/68, 
91/2, 93/172, 94/131, 94/132, 123/19, vše ostatní plocha a parc. č. 139/1, vodní plocha, vše 
v k.ú. Olomouc-město, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Povodí Moravy, 
s.p. spočívající v povinnosti provozovat a udržovat stavbu pod názvem S0 09.1– vedení 
vodovodu a S0 05, S0 06 – kanalizační stoka, vstup a vjezd oprávněného – statutárního 
města Olomouce nebo jím pověřených osob na části předmětných pozemků za účelem 
prohlídky, kontroly, údržby a případně oprav uvedené stavby a to na dobu neurčitou za 
úplatu ve výši 33.027 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.1. 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 4 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 

 

Bod programu: 5. 
Dodatek Rámcové smlouvy o financování projektu – Tramvajová trať II. etapa a 
Odstavy tramvají Jeremenkova 
Konzultant: Drešr – odbor investic 
Major okomentoval materiál, projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
znění dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o financování projektu "Tramvajová trať II. etapa 
Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova" 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 4 nepřítomni hlasování, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 6. 
Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
Konzultant: Drešr – odbor investic 
Major uvedl bod, projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1 - 2 dle části B1 důvodové zprávy 

T: 21. 2. 2022 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
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3. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 2 - 3 dle části B1 důvodové zprávy 

T: 21. 2. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

T: 21. 2. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-6 dle části D1 důvodové zprávy 

T: 21. 2. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

6. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 7 dle části D1 důvodové zprávy 

T: 21. 2. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

7. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 7-9 dle části D1 důvodové zprávy 

T: 21. 2. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

8. ukládá 
zrušit zvláštní účty č. 8555327732/0800 a 8994142/0800 

T: 21. 2. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 4 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 7. 
Rožňavská – Zikova, stezka pro chodce a cyklisty 
Konzultant: Drešr – odbor investic 
Major okomentoval materiál, projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ pro akci 
Rožňavská – Zikova, stezka pro chodce a cyklisty se společností CETIN a.s. 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 4 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
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Bod programu: 8. 
Veřejná zakázka č. 22002 – Rokycanova – komunikace – zahájení, komise 
Konzultant: Černý – ODÚR 
Major – okomentoval důvodovou zprávu, projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

c) k rozhodnutí o námitkách, 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 4 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 8.1. 
Veřejná zakázka č. 22005 – Okružní – oprava vozovky – IV. Úsek – zahájení, komise 
Konzultant: Černý – ODÚR 
Major – okomentoval důvodovou zprávu, projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

c) k rozhodnutí o námitkách, 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 

 

Bod programu: 8.2. 
Veřejná zakázka č. 21111 – Masarykova ul. – oprava tramvajové trati a vozovky, 
vybudování vídeňské zastávky – směr hl. nádraží - zadání 
Konzultant: Černý – ODÚR 
Major – okomentoval důvodovou zprávu. Holpuch upozornil na svůj nesouhlas se zvoleným 
typem zastávky, projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele pro uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 proti, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 

 

Bod programu: 9. 
Označení vlastníka 
Konzultanti: Černý, Klevar – ODÚR 
Materiál byl projednán a schválen dle předloženého návrhu předkladatele. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 

 

Bod programu: 10. 
Povolení výjimky – pěší zóna 
Konzultant: Černý, Klevar – ODÚR 
Materiál byl projednán dle návrhu předloženého předkladatelem s výjimkou žádosti UP 
Olomouc, kde byla schválena 1 přenosná karta a žádosti Nexbike Czech Republic - 
schválena 1 přenosná karta. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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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: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 

 

Bod programu: 11. 
Rozpočtové změny roku 2021 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor 
Bačák uvedl, že radě jsou předkládány na vědomí změny schválené v rámci pověření 
ekonomického náměstka radou města, které byly provedeny od 21. 12. do 31. 12. 2021. 
Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2021 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 

 

Bod programu: 12. 
Rozpočtové změny roku 2022 – finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2021 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor 
Bačák uvedl bod. Primátor ocenil skutečnost, jak se i přes problémy spojené s Covidem 
podařilo městu zvládnout hospodaření r. 2021. 
Předkladatel zdůraznil, že velký význam v tomto ohledu mělo šetření v rámci jednotlivých 
odborů, což bude mít příznivý vliv na rating města, zejména v rámci prognózy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2021 a rozpočtové změny roku 2022 
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2021 dle důvodové zprávy 
včetně přílohy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným finančním vypořádáním 
hospodaření SMOl za rok 2021 a se schválenými rozpočtovými změnami roku 2022 
vyplývajícími z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2021 dle důvodové zprávy 
včetně přílohy 
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T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 

Bod programu: 13. 
Rozpočtové změny roku 2022 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor 
Bačák okomentoval materiál, včetně soupisu nekrytých požadavků. Rozprava se týkala 
plánovaných investic na sociální bydlení v ulicích Jánského, Před Lipami a Horova. V této 
souvislosti bude předložen náměstkyní Kolářovou radě města samostatný materiál. 
Usnesení: 
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 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2022 
dle důvodové zprávy včetně přílohy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 14. 
Nařízení xx/2022 o stanovení maximální ceny za služby krematoria a pohřební služby 
na území statutárního města Olomouce 
Konzultanti: Dokoupilová – EO, Staniczková – právní odbor 
Bačák uvedl bod. Dokoupilová konstatovala, že regulovat nájemné dle nové legislativy není 
možné, proto je navrhováno navýšení cen v rámci Nařízení o stanovení ceny za služby 
krematoria a pohřební služby. Dále reagovala na dotazy, přičemž poznamenala, že budova 
krematoria není v dobrém stavu, ale SNO se snaží řešit opravy postupně. Projednáno bez 
úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. vydává 
Nařízení dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 

 



17 

 

Bod programu: 15. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Trávníčková – SNO, a.s. 
Pelikán uvedl bod. Trávníčková reagovala na dotazy, uvedla, že bytová komise řešila otázku 
případného navýšení cen nájemného. Vedení města reagovalo v tom smyslu, že tuto 
záležitost v dohledné době řešit nebude. Materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Sokolská 25, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 

XXXXX, Na Trati 82, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 9, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, U hradeb 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 
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b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory, bezbariérové byty: 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

Charita Olomouc, U letiště 4, Olomouc – na žádost nájemce 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Školní 1, Olomouc – na 3 měsíce 
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XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory – na 3 měsíce 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 3, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – byt pro seniory – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc – na žádost nájemkyně na 1 měsíc 

  

e) do 18.6.2022, do 31.7.2022, do 14.8.2022 s nájemci: 

XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX,XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 
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XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX,XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.7.2022 
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XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX,XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 
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XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX,XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX,XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.8.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.7.2022 
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XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX,XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.7.2022 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.7.2022 

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

 

3. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o spolupráci s exekutorskými úřady za období 7-12/2021 

dle důvodové zprávy bod 2) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 16. 
Sazba Olomouckých listů – přímé zadání (staženo) 
 
 
Bod programu: 17. 
Územní studie „Holice – Městský dvůr“ a lokality Zikova 
Konzultanti: Bogoč, Křenková - OSTR, Gerneš – MDO 
Primátor úvodem okomentoval obě studie. 
Křenková reagovala na dotazy. 
Gerneš seznámil radní se záměrem přesunutí dílen MDO do prostor Střední polygrafické 
školy, kde by jako součást dílen vznikly učebny pro výuku nového oboru jevištní technolog. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
určenému zastupiteli opětovně předložit na nejbližší jednání ZMO návrh na rozhodnutí o 
pořízení Změny č. I regulačního plánu RP-19 sídliště Nové Sady – Werichova s tím, že 
podkladem pro návrh změny bude územní studie „Občanské vybavení na ul. Zikova“ 

T: 21. 2. 2022 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
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Bod programu: 18. 
Informace o vnitrokoncernové spolupráci městských společností, kde je SMOl jediným 
zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Primátor uvedl bod.  
Svozil vyzdvihl, že společnosti začaly více než v minulosti obchodovat mezi sebou. Také 
odbory magistrátu se snaží obracet více na městské společnosti, ovšem ony ne vždy mají 
kapacity se přizpůsobit potřebám města. Proto by předmětem jednání poradních sborů mělo 
být zlepšení plánování. Dále reagoval na dotazy např., jak bude nastaven systém 
informování rady města, aby bylo možné přijímat opatření v návaznosti na hodnocení 
společností. V této souvislosti byl doplněn nový bod usnesení, kterým rada uložila 
vedoucímu OSTR předložit další informaci o vnitrokoncernové spolupráci, a to za 1. pololetí 
r. 2022. 
K dotazu týkajícímu se spolupráce organizací se školami Konečný uvedl, že ředitelé škol si 
své potřeby organizují většinou sami, jelikož některé záležitosti potřebují řešit neplánovaně.   
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací, aby v maximální možné míře 
využívali kapacity městských akciových společností dle Katalogu služeb a vedli si i nadále 
evidenci, proč byla zakázka, kterou mohla vykonávat městská společnost zadána jinému 
dodavateli 

T: průběžně 
O: vedoucí odborů 
 

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

T: 7. 2. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
Mgr. Milanu Ferancovi, členu rady města pověřenému k metodickému řízení akciových 
společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem, projednat na poradním 
sboru se společnostmi analogickou evidenci u akciových společností a jejich aktivitu a 
připravenost pro plnění dalších úkolů ze strany SMOl i sesterských společností a organizací 

T: 28. 3. 2022 
O: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
 

5. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit další informaci o vnitrokoncernové spolupráci, 
a to za 1. pololetí r. 2022 

T: 22. 8. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
 



25 

 

Bod programu: 19. 
Návrh rozpočtů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) na rok 2022 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Svozil uvedl, že předložené návrhy odpovídají schválenému rozpočtu SMOl. Upozornil, že 
v případě MDO a MFO je převáděna část nedočerpaných financí z minulého roku. Dále 
informoval, že předseda finančního výboru přizval na příští jednání FV oba ředitele těchto 
společností, aby vysvětlili skutečnost, že rozpočet těchto společností byl předložen jako 
vyrovnaný.  
Dále byl členům rady rozdán materiál týkající se odměňování ředitelů příspěvkových 
organizací, ke kterému proběhla krátká rozprava. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) na rok 2022 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových 
organizací 

T: 7. 2. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 20. 
Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na 
období 2023 – 2024 (mimo školská zařízení) 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Materiál byl projednán bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrhy střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na obdboí 2023 - 2024 dle 
důvodové zprávy a její přílohy 

 

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

T: 7. 2. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 21. 
Hřbitovy města Olomouce – souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení) 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Materiál byl projednán bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím darů (hrobová zařízení) dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

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

T: 7. 2. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 22. 
Audit poskytování cestovních náhrad 
Konzultantka: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly 
Primátor uvedl bod. Konzultantka v rozpravě okomentovala zjištěné nedostatky, následně 
seznámila členy rady s plněním přijatých nápravných opatření. Schváleno v předloženém 
znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B. předložené zprávy č. 20/2021 

o zjištěních z vykonaného auditu 

T: 11. 4. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
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Bod programu: 23. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 u Pro Vás z. s. 
Konzultantka: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly 
Primátor okomentoval materiál s tím, že u provedené kontroly dotací nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 24. 
Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 Společnosti Mana, o. p. s. 
Konzultantka: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly 
Primátor okomentoval materiál s tím, že u provedené kontroly dotací nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
 
Bod programu: 25. 
Kontrola nápravných opatření u MFO 
Konzultantka: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly 
Primátor uvedl bod. Konzultantka blíže okomentovala předložený materiál a seznámila členy 
rady s výsledky kontroly včetně doporučení nápravných opatření; v rozpravě reagovala 
Běhalová na dotazy členů rady. Na závěr uvedla, že ze strany Moravské filharmonie již byly 
učiněny konkrétní kroky k odstranění zjištěných nedostatků. K uvedené problematice je 
svolána schůzka 31. 1. 2022 za účasti primátora, náměstkyně Záleské, odboru strategie a 
řízení a odboru vnitřního auditu a kontroly. Po projednání byl materiál schválen 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 8hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
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Bod programu: 26. 
Jihoslovanské mauzoleum 3. etapa – žádost o dotaci 
Pelikán uvedl bod. Záleská blíže okomentovala materiál s tím, že v současné době zbývá 
realizovat 3. etapu oprav, která spočívá v opravě krypty s ostatky, rakvemi a regály. Na 
realizaci uvedené opravy je možné podat žádost o dotaci do výzvy Ministerstva obrany, která 
je maximálně do výše 80% z celkových skutečně vynaložených nákladů. Dále je možné 
kombinovat dotaci s příspěvkem Olomouckého kraje. Členové rady po projednání souhlasili 
s podáním žádosti o státní účelovou dotaci MO a souhlasí s postupem uvedeným 
v důvodové zprávě. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním žádosti o státní účelovou dotaci Ministerstva obrany na zabezpečení péče                      
o válečné hroby 

 

3. schvaluje 
investiční záměr „Jihoslovanské mauzoleum – III.etapa" jako povinnou přílohu žádosti                    
o dotaci 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 27. 
Dotační programy Olomouckého kraje 2022 
Pelikán okomentoval předložený materiál. Uvedl, že odbor dotačních projektů provedl ve 
spolupráci s odbory MMOl sběr a analýzu připravených projektů vhodných k financování 
z dotačních programů Olomouckého kraje v roce 2022. Na základě analýzy byly vybrány 
projekty, které předkladatel blíže okomentoval. Členové rady požadují, aby na poradu vedení 
byla předložena souhrnná tabulka aktuálně vyhlášených výzev Krajských dotačních 
programů pro rok 2022. O: Pelikán 
V rámci bodu byla diskutována otázka Letního kina a investic, které byly v loňském roce 
hrazeny z rozpočtu SMOl – bude projednáno na poradě vedení 26. 1. 2022.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o dotaci k projektům dle závěru DZ 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
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Bod programu: 28. 
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2021 
Pelikán okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Zprávu o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2021 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 29. 
Akční plán rozvoje školství na rok 2022, vyhodnocení za rok 2021 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný okomentoval materiál s tím, že je dopracován a doplněn dle intencí rozpravy RMO 
10. 1. 2022, na které byl materiál předložen, projednán a následně stažen. Doplněný 
materiál byl schválen všemi přítomnými členy rady bez výhrad. 
V rámci bodu se radní dotazovali na rekonstrukci MŠ Droždín. Fantová reagovala, že 
realizace je plánována na 4 – 5 měsíců,  po tuto dobu bude výuka zajištěna na Sv. Kopečku. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
Zprávu o naplňování cílů Koncepce rozvoje školství za rok 2021 dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 

 

3. schvaluje 
Akční plán rozvoje školství na rok 2022 dle přílohy č.2 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 30. 
Návrhy rozpočtů a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný okomentoval materiál. Uvedl, že jsou předkládány ke schválení návrhy rozpočtů 
příspěvkových organizací – škol na rok 2022 a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových 
organizací škol na roky 2023 – 2024 s tím, že střednědobé výhledy, konkrétně výše 
neinvestičních příspěvků zřizovatele korespondují s celkovou výší neinvestičních příspěvků 
zřizovatele schválenou ZMO 10. 12. 2021 v rámci rozpočtu SMOl na rok 2022. Schváleno 
bez rozpravy v předloženém znění. 
V rámci bodu požádal primátor sestavení plánu oprav pro budovy MŠ a ZŠ ve správě SMOl, 
které by bylo možno realizovat v průběhu letních prázdnin. O: Konečný (Fantová), Bačák. 
Usnesení: 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací - škol 

 

3. schvaluje 
návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol na roky 2023 - 2024 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: 7. 2. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 31. 
Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl v souvislosti se živelní pohromou 
Konzultant: Pečinka – odbor sociálních věcí 
Kolářová okomentovala materiál s tím, že právní jednání, jimž je schválení poskytnutí daru 
statutárního města, je v kompetenci ZMO. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
prominutí hrazení peněžité jistoty nájemkyni XXXXX za byt č. 14 v domě Balbínova 373/5                   
v Olomouci se zdůvodněním dle důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
právní jednání, jímž byl poskytnut dar statutárního města Olomouce paní XXXXX, ve formě 

– převodu peněžité částky 20 000 Kč na účet obdarované a 

– prominutí nájemného za období od 15. 12. 2021 do 31. 3. 2022 ve výši 26 644 Kč za 
nájem bytu č. 14 v domě Balbínova 373/5 v Olomouci  

se zdůvodněním dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 32. 
Bytové záležitosti BPS 
Konzultant: Pečinka – odbor sociálních věcí 
Kolářová blíže okomentovala předloženou žádost. Schváleno bez výhrad. 
Usnesení: 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 33. 
Změny v odborných komisích 
Kolářová uvedla bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
tajemnici Komise pro místní Agendu 21 dle důvodové zprávy 

 

3. jmenuje 
tajemníka Komise pro místní Agendu 21 dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
 
Bod programu: 34. 
Organizační záležitosti 
Tajemník blíže okomentoval předložený materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 4. 2022 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
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Bod programu: 35. 
Moravské divadlo Olomouc - žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje 
Záleská okomentovala materiál a v rozpravě reagovala na dotazy členů rady. Schváleno bez 
úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. prohlašuje 
že je výlučným vlastníkem nemovitosti na adrese tř. Svobody 432/33, 779 00 Olomouc 

 

3. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v Programu 05_03 – Program na 
podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 pro 
příspěvkovou organizaci Moravské divadlo Olomouc a realizací akce 

 

4. prohlašuje 
že výlučným vlastníkem pořizovaného majetku z příslušné dotace bude SMOl 

 

5. deklaruje 
závazek SMOl ponechat majetek pořízený z dotace po dobu minimálně 5 let v majetku 

 

6. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat ředitele 
příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc o přijatém usnesení 

T: 7. 2. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 
 
 
Bod programu: 36. 
Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů – rozhodování 
o dalším postupu 
Konzultant: Konečný – AK Konečný 
Pelikán uvedl výčet jednotlivých témat důvodové zprávy, které je nutné projednat. 
K záležitosti změny stanov byla uvedena nutnost zpracovat stanovisko/posudek ve lhůtě do 
15. 2. tak, aby mohl být řádně projednán a předložen jako součást materiálu na zasedání 
ZMO v březnu. Zpracovatelem je navrhován JUDr. Čech z AK Glatzová & Co., který zaslal 
nabídku ceny za zpracování stanoviska a případné změny stanov.  
Konečný dále okomentoval přílohu č. 2, tj. seznam žalob podaných nájemci a uvedl, že 
v konkrétních případech jsme byli soudem vyzváni, abychom souhlasili s přerušením řízení. 
V souvislosti se zpracováním posudku k úpravě stanov byl doplněn nový bod usnesení, 
kterým rada schválila zařazení částky 550 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků a její 
okamžité vykrytí z rezervy RMO/ZMO ve prospěch majetkoprávního odboru.  
Pelikán požádal, aby úhrada faktury za právní služby JUDr. Žižlavského z prosincového 
zasedání ZMO šla za Družstvy. Konečný souhlasil. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 



33 

 

 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
zařazení částky 550 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2022 a ukládá ji ihned 
vykrýt z REZERVY k dispozici RMO/ZMO dle upravené důvodové zprávy. 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 3 se zdrželi, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 
 
Bod programu: 37. 
Různé – informace členů RMO 
Kolářová: 
- informovala o havárii potrubí v objektu Azylový dům. Byl přizván vedoucí OSV Majer, který 
rozdal písemný materiál týkající se havarijní situace, v rámci kterého byl předložen návrh 
řešení formou rozšíření stávající smlouvy s firmou Elektro-flexi, která provádí v budově 
plánovanou rekonstrukci sprch. Na příští radu bude předložen návrh schválení nové smlouvy 
a požadavek na zařazení potřebné částky do soupisu nekrytých požadavků. 
 
Pelikán 
- otevřel otázku pravidel zimní údržby cyklostezek na území SMOl.  
 
 
Setkání členů Rady města Olomouce s předsedou KMČ č. 6 Chválkovice panem Bc. 
Davidem Štěpánkem 
Konzultanti: Gambová – KMČ a DP; Drešr – odbor investic  
Primátor přivítal předsedu KMČ 6 Chválkovice pana Bc. Davida Štěpánka a požádal ho o 
shrnutí témat, která budou diskutována.  
 
Předseda KMČ Chválkovice pan Bc. David Štěpánek poděkoval za pozvání a představil 
náměty k diskusi: 
 
1. projekt úprav okolí kostela Sv. Barbory na Selském náměstí 
Štěpánek uvedl, že Selské náměstí je pomyslným středem městské části a je významnou 
lokalitou pro místní obyvatele. Dodal, že úprava prostoru v okolí kostela Sv. Barbory je 
dlouhodobým požadavkem KMČ.  
Projekt byl představen autorem MgA. Ing. arch. Lukášem Blažkem. Uvedl, že projekt má 
platné stavební povolení a je zpracována dokumentace pro provádění stavby. Součástí je i 
nově vybudované parkoviště „za farou“, které bude sloužit i pro potřeby MŠ Chválkovice. 
V rámci realizace bude nutné provést kácení lípy, s tím, že je počítáno s náhradní výsadbou; 
dále bude upravena dlážděná plocha v okolí kostela a chodník přes náves. Blažek vše 
detailně prezentoval přímo na vizualizaci projektu. 
Drešr (vedoucí odboru investic) reagoval, že z pohledu odboru je projekt připraven 
k realizaci, nicméně v rozpočtu na rok 2022 není požadovaná finanční částka alokována. 
V souvislosti s uvedeným prostorem požádal primátor pana tajemníka o prověření parkovací 
plochy před budovou VITACREDITU, včetně zákonného postupu umístění dopravní značky 
soukromého parkoviště. Dále bude prověřeno na stavebním úřadě parkování vozidel před 
opravnou vozů Citroen.  
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2. přechod pro chodce přes ulici Chválkovická u křižovatky s ulicí Kubatova 
KMČ se dotazovala, kdy bude akce zařazena do investičního plánu města.  
Drešr reagoval, že nyní je na odboru investic zpracována dokumentace pro území řízení a je 
vydáno územní rozhodnutí (platné do 02/2024). V plánu na letošní rok je zadat zpracování 
DSP a DPS 1. etapy, která zahrnuje nový přechod přes komunikaci pro chodce a cyklisty, 
opravy chodníků a přeložku CETIN. Odbor investic zahájil přípravu zadání akce. Samotná 
realizace by mohla proběhnout v roce 2023. 
 
Náměstkyně Záleská se dotazovala, zda se na KMČ obrátili občané s žádostí o opravu 
kapličky u Domova seniorů POHODA. Štěpánek reagoval, že tyto podněty komise obdržela; 
žádali o úpravu zevnějšku kapličky v rámci estetizace; realizace nebyla uskutečněna 
z důvodu námitky odboru památkové péče. Záleská přislíbila součinnost při jednání o udělení 
výjimky (použití jiného druhu omítky). 
 
 
Na závěr primátor poděkoval předsedovi KMČ za účast na jednání, za dosavadní spolupráci 
a popřál mu mnoho pracovních i osobních úspěchů. 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 15:45 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 28. 1. 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r. Mgr. Matouš Pelikán v.r. 
primátor města Olomouce                                           náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


