
 

USNESENÍ 
 

ze 110. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 3. 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) 
 

 

 

1 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 14. 3. 2022 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
část 2, bodu 3 usnesení RMO ze dne 9. 8. 2021 týkající se Dešťové kanalizace 

 

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

 

2 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s investiční akcí 
"Položení části inženýrských sítí v areálu ZOO Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s investiční akcí dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s čerpáním investičního fondu dle důvodové zprávy 

 

4. pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc k realizaci investiční akce                      
dle důvodové zprávy 
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Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 spolku Poradna pro 
občanství/Občanská a lidská práva, z. s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 u TyfloCentrum 
Olomouc, o.p.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

5 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 společnosti Podané 
ruce, o.p.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 spolku Středisko SOS 
pro vzájemnou pomoc občanů, z. s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 6. 
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7 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 spolku P-centrum, 
spolek, z.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

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

 

8 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 spolku TJ MILO 
Olomouc, z.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

9 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 spolku SFK Nedvězí, 
z.s.    

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

10 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 fyzické osobě na 
projekt "Kreativní Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

11 Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 11. 
 

 

12 Městská policie - vyřazení vozidla po havárii 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyřazení vozidla po havárii a odprodej zbytků dle předložené důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 12. 
 

 

13 Podpora společensko-prospěšných projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace u žádosti do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 dle přílohy                                
č. 1 důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč s příjemcem dle přílohy                 
č. 1 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotace u žádosti do 50 tis. Kč                        
z rozpočtu SMOl roku 2022 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 

14 Smlouvy s médii 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv dle příloh důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
rozpočtové změny vyplývající z předložené důvodové zprávy 

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města Olomouce k podpisu smluv dle předložené 
důvodové zprávy a příloh č. 1, 2 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 

15 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na část 
pozemku parc.č. 148/19 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví 
Olomouckého kraje s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace. Nájem bude uzavřen na dobu určitou za nájemné, kdy za  překop vozovky 
silnice II. třídy bude účtován 10 000,- Kč/případ. Budoucí služebnost bude spočívat                           
v povinnosti povinného strpět na pozemku parc.č. 148/19 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc uložení a provozování kanalizačního potrubí a v povinnosti umožnit 
statutárnímu městu Olomouc vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem provádění 
údržby a veškerých oprav kabelu kanalizačního potrubí na dobu neurčitou za jednorázovou 
náhradu, která bude stanovena znaleckým posudkem (cena v místě a čase obvyklá), 
minimálně však 1.000,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti stavby mostu na části pozemku 
parc. č. 138/1, vodní plocha, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., v rozsahu dle geometrického 
plánu, spočívající v povinnosti vlastníka strpět na předmětném pozemku umístění a 
provozování stavby mostu ve prospěch statutárního města Olomouce a umožnit 
oprávněnému nebo jím pověřených fyzickým či právnickým osobám přístup na předmětný 
pozemek za účelem provozování a v případě poruchy provádění údržby, oprav, kontroly a 
demontáže stavby mostu na životnosti stavby za jednorázovou náhradu ve výši 148.990,50,- 
Kč +DPH dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

16 Dodatek Rámcové smlouvy o financování projektu – 
Tramvajová trať II. etapa a Odstavy tramvají Jeremenkova 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
znění dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě o financování projektu "Tramvajová trať II. etapa 
Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“ 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

17 Jilemnického, Nedvězí – přechod pro chodce 
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 
Jilemnického, Nedvězí – přechod pro chodce se společností CETIN a.s. 

 

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

 

18 Veřejná zakázka č. 21029 - ČOV - sušárna kalů - vyloučení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

 

19 Veřejná zakázka č. 22037 - Hraniční ulice koordinovaný tah, 
SSZ - zahájení, komise 

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 upravené důvodové 
zprávy, 
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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. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 19.1. 
 

 

20 Veřejná zakázka č. 22005 - Okružní - oprava vozovky - IV. úsek - 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 19.2. 
 

 

21 Veřejná zakázka č. 22002 - Rokycanova - komunikace - 
vyloučení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 19.3. 
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22 Veřejná zakázka č. 22033 - Oprava vozovky a chodníku na tř. 
Svobody - Oprava autobusové zastávky Tržnice - Oprava 
havarijního stavu tramvajové trati křižovatky tř. Svobody - 
Aksamitova - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

3. ustavuje 
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 podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 19.4. 
 

 

23 Veřejná zakázka č. 22055 - Pořízení dodávkového automobilu 
pro odbor sociálních věcí – přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajících útvarů k veřejné 
zakázce s názvem "Pořízení dodávkového automobilu pro odbor sociálních věcí – přímé 
zadání", evidenční číslo 22055, 

 

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

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 19.5. 
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24 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 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2022 
dle důvodové zprávy 

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

25 Motivace k přihlášení se k trvalému pobytu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

26 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr směnit pozemek parc. č. 328/29 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana XXXXX(ideální podíl 1/2) a SJM XXXXX (ideální 
podíl 1/2) za část pozemku parc. č. 330/1 zahrada (dle GP parc. č. 330/6 zahrada) o výměře 
81 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/14 lesní 
pozemek) o výměře 138 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
výpověď nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/18//2001/Pl ze dne 21. 3. 2001 
uzavřené se společností AUTO Zbožínek s.r.o. s odůvodněním dle důvodové zprávy a 
podání žaloby o zaplacení a následně podání exekučního návrhu v případě nesplnění 
uložených povinností dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

4. schvaluje 
výpověď nájmu dle smlouvy o nájmu č. majpráv.5865/L/99/Pl. ze dne 14. 1. 2000 uzavřené 
se společností AUTO Zbožínek s.r.o. s odůvodněním dle důvodové zprávy a podání žaloby        
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o zaplacení a následně podání exekučního návrhu v případě nesplnění uložených povinností 
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

5. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností č. OMAJ-
SMV/BVB/002245//2017/Val uzavřené dne 31. 8. 2017, se společností Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s., spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrických plánů 
pro vymezení rozsahu služebností a kopie zápisu o předání stavby z 15. 4. 2022 na 15. 4. 
2025 a v prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení služebností z 15. 8. 2022 na 
15. 8. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

6. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/002568/2017/Val uzavřené dne 13. 11. 2017, se společností  GasNet, s.r.o. a 
společností Dopravní podnik města Olomouce, a.s., spočívající v prodloužení termínu pro 
předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene a kopie zápisu                 
o předání stavby z 15. 4. 2022 na 15. 4. 2025 a v prodloužení termínu pro uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene z 15. 8. 2022 na 15. 8. 2025 a ve změně výše úplaty za zřízení 
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

27 Záměr vkladu majetku do základního kapitálu společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. schvaluje 
záměr vložit pozemek parc. č. st. 636/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
budova č. p. 469, obč. vyb., Janského 8, v k. ú. Povel, obec Olomouc, pozemek parc. č. st. 
1104 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 721, obč. vyb., Werichova 
1, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, pozemek parc. č. 451/118 ostatní plocha v 
k. ú. Povel, obec Olomouc, teplovod č. 12 (k tepelnému zdroji Družební), teplovod č. 2 (k 
tepelnému zdroji Rožňavská), teplovod č. 1 (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovod k bl. 
1,2, obj. 194 (k tepelnému zdroji Neředín K3), teplovod k bl. a-e, obj. 198 (k tepelnému zdroji 
Neředín K1), teplovod k bl. 14,15, obj. 196 (k tepelnému zdroji Neředín K1,K2), teplovod k bl. 
12, obj. 199 (k tepelnému zdroji Neředín K2), teplovod k bl. 9, obj. 195 (k tepelnému zdroji 
Neředín K2), teplovod k bl. 10,11, obj. 197 (k tepelnému zdroji Neředín K2), teplovod k bl. 
3,4a,4b,5,6, obj. 201,202 (k tepelnému zdroji Neředín K3), teplovod k bl. 7,8, obj. 244 (k 
tepelnému zdroji Neředín K2,K3), teplovod k bl. 13,16, obj. 200 (k tepelnému zdroji Neředín 
K1,K2), teplovod obj. 239 (k tepelnému zdroji Neředín K1), teplovod obj. 240 (k tepelnému 
zdroji Neředín K2,K3), teplovod pro obj. 115 (Nové Sady - Jih), teplovod pro obj. 055,088 
(Nové Sady - Jih), teplovod obj. 137,4 část (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovod obj. 
164,5 část (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovod obj. 238 (k tepelnému zdroji 
Werichova), teplovod obj. 254 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovod obj. 204, 205, 211 (k 
tepelnému zdroji Werichova), teplovod č. 13 (Nové Sady - Jih), teplovod č. 11, obj. 305 
(Nové Sady - Jih), teplovod VS (k tepelnému zdroji Pasteurova), teplovod Nešporova, obj. 
580 (k tepelnému zdroji Nešporova), teplovod Lužická, obj. 590 (k tepelnému zdroji 
Nešporova), kolektor včetně teplovodu a TU (k tepelnému zdroji Teichmanova), teplovod č. 
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7, obj. 154 (k tepelnému zdroji Fischerova), teplovod č. 9, obj. 197 (k tepelnému zdroji 
Fischerova), teplovod k DPS, obj. 482 (k tepelnému zdroji Fischerova), teplovod č. 6, obj. 
135 (k tepelnému zdroji Fischerova), teplovod T1+T2, 634 b.j. (k tepelnému zdroji C1K3), 
teplovod T3, Lazce, 634 b.j., Na Letné (k tepelnému zdroji C1K3), teplovod II/I kot. C2K3 (k 
tepelnému zdroji C2K3), teplovod ke kot. C2K1, Na Letné 53 (k tepelnému zdroji C2K1), 
teplovod ke kot. C2K2, Dlouhá 58 (k tepelnému zdroji C2K2), teplovod ke kot. C2K2, Dlouhá 
58 (k tepelnému zdroji C2K2), teplovod, Lazce II, obj. č. 55 (k tepelnému zdroji C1K2), 
teplovod, Lazce II, kot. C1K4 (k tepelnému zdroji C1K4), teplovod T4, Lazce I, obj. č. 37 (k 
tepelnému zdroji C2K1), teplovod, Lazce II ke kot. C1K1 (k tepelnému zdroji C1K1), teplovod 
T1, obj. č. 029, 48 b.j. (k tepelnému zdroji Pasteurova), teplovod T2, Pasteurova, obj. č. 030 
(k tepelnému zdroji Pasteurova), teplovod, Pasteurova pro 80 b.j. (k tepelnému zdroji 
Pasteurova), teplovod, Pasteurova obj. č. 018 (k tepelnému zdroji Pasteurova), teplovod 
Pasteurova, obj. č. 021 (k tepelnému zdroji Pasteurova), kanalizační přípojka k bl. 6,11, 
Lazce II (k tepelnému zdroji C2K3), teplovod Přednádraží (k tepelnému zdroji Kosmonautů 
9), topný kanál, Přichystalova (k tepelnému zdroji Přichystalova), teplovod, Přichystalova, pro 
80 b.j. (k tepelnému zdroji Přichystalova), teplovod, Přichystalova blok D (k tepelnému zdroji 
Přichystalova), teplovod, Holice pro 80 b.j. (k tepelnému zdroji U Cukrovaru 18a), teplovod, 
Holice pro 96 b.j. (k tepelnému zdroji U Cukrovaru 18a), teplovod, Holice, U Cukrovaru 22-28 
(k tepelnému zdroji U Cukrovaru 8/10), teplovod, Neředín V, blok 1,2 (k tepelnému zdroji K1), 
teplovod, Neředín, obj. 244 (k tepelnému zdroji K2), teplovod, Neředín, obj. 195 (k tepelnému 
zdroji K3), teplovod, Neředín V, blok 14,15 (k tepelnému zdroji K3), teplovod, Neředín V, 
Stiborova 10 (k tepelnému zdroji K1), teplovod, Neředín V, blok 11a-f (k tepelnému zdroji 
K3), teplovod, Neředín, blok 12 obj.199 (k tepelnému zdroji K3), teplovod, Neředín, blok 
13,16 (k tepelnému zdroji K2), teplovod, Neředín V, blok 2-6 (k tepelnému zdroji K1), 
parovodní přípojka, Vítězného února (k tepelnému zdroji Helsinská), teplovod, Polská blok c 
(k tepelnému zdroji Mišákova), teplovod, F I/1, sídl. II., III (sídl. F1), teplovod, V Křovinách 
blok 20-22 (k tepelnému zdroji V Křovinách), kanalizační přípojka, Jeremiášova (k tepelnému 
zdroji V Křovinách), teplovod, Jeremiášova, F II/3 (k tepelnému zdroji V Křovinách), teplovod 
ke kot. K 38 č. p. 533 (k tepelnému zdroji F3K38), teplovod T1 a T2 ke kot. K37 (k tepelnému 
zdroji F3K37), teplovod T 10, F III/2 (k tepelnému zdroji F3K59), teplovod pro obj. 023,031, F 
III (k tepelnému zdroji F3K38), teplovod T9, F III (k tepelnému zdroji F3K59), teplovod, F III, 
pro obj. 232 (k tepelnému zdroji F3K42), teplovod, F III pro kult. zaříz. (k tepelnému zdroji 
F3K38), teplovod ke kot. K 59, F III (k tepelnému zdroji F3K59), teplovod, Nové Sady-Jih, 
obj. 115 (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovod, Nové Sady-Jih, obj. 055 (k tepelnému 
zdroji Rožňavská), teplovod, Rožňavská 8-18 obj. 37a (k tepelnému zdroji Rožňavská), 
teplovod, Rožňavská, obj. 137 (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovod, Rožňavská, obj. 
164 (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovod, Werichova, obj. 238 (k tepelnému zdroji 
Werichova), teplovod, Werichova, obj. 254 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovod, 
Werichova, obj. 204 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovod, Brněnská 2/1 (k tepelnému 
zdroji Vojanova), teplovod, Heyrovského 2-4 (k tepelnému zdroji Heyrovského), teplovod, 
Heyrovského 5-10 (k tepelnému zdroji Heyrovského), teplovod, I. P. Pavlova, F III (k 
tepelnému zdroji Čajkovského), parovodní přípojka Vídeňská (k tepelnému zdroji Vídeňská 
19), teplovodní kanály, F III (k tepelnému zdroji F3K37), teplovody F, blok 1,2,3,4 (k 
tepelnému zdroji Vojanova), teplovody F III A,B,C,D (k tepelnému zdroji Vojanova), teplovod 
Mošnerova (k tepelnému zdroji Mošnerova), teplovod, F II/2, Kpt. Jaroše (k tepelnému zdroji 
Nedvědova), teplovod, blok 11,12,15,16 (k tepelnému zdroji Nešporova), teplovod, Nová 
Ulice, blok 36 (k tepelnému zdroji Nedvědova), teplovod, Kischova (k tepelnému zdroji 
Nedvědova), teplovod, Heyrovského pro služ. MP (k tepelnému zdroji Heyrovského), 
teplovod, Heyrovského F II/2,13,14 (k tepelnému zdroji Heyrovského), teplovod FII/2 (k 
tepelnému zdroji Janského), teplovodní kanál, VS Kmochova E (k tepelnému zdroji Svornosti 
(E) Kmochova), teplovod VST Heyrovského (k tepelnému zdroji Heyrovského) a další 
majetek uvedený v příloze důvodové zprávy do základního kapitálu společnosti OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. 
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Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 23. 
 

 

28 Správa tržiště  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. schvaluje 
uzavřít se společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s., se sídlem Wolkerova 37/17, 779 00 
Olomouc, IČ 258 48 526 k jednotlivým investicím smlouvy o dílo dle důvodové zprávy. 

 

3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu MMOl uzavřít se společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s., se 
sídlem Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc, IČ 258 48 526 k jednotlivým investicím smlouvy o 
dílo dle důvodové zprávy do 25. 4. 2022. 

T: 25. 4. 2022 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

4. schvaluje 
zařadit do nekrytých požadavků pro rok 2022 částku 2.278.430,- Kč včetně DPH na náklady 
spojené s uzavřením smluv o dílo dle důvodové zprávy. 

 

5. ukládá 
odboru ekonomickému MMOl vykrytí částky 2.278.430,- Kč včetně DPH na náklady spojené 
s uzavřením smluv o dílo dle důvodové zprávy nejpozději do 31. 3. 2022. 

T: 11. 4. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. nevyhovuje 
nabídce společnosti Čiperná tržnice s.r.o. na spravování městského tržiště ze dne 31. 1. 
2022. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 24. 
 

 

29 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 3+1 s XXXXX, XXXXX dle důvodové 
zprávy bod 1a) 



 13 

b) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 

d) Černá cesta 23, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 sXXXXX dle důvodové zprávy bod 1d) 

e) Topolová 4, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1e) 

f) tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 6) 

  

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

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc – na 2 roky 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 
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XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2022 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 30.9.2022 

dle důvodové zprávy bod 7 a, b) 

  

3. rozšíření nájemní smlouvy oXXXXX, byt č. 18, U letiště 2, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 3) 

  

4. uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 6. 2021 na akci „Oprava bytových jader a 
domovních instalací – Synkova 4, Synkova 8, Olomouc“ a pověřuje náměstka primátora               
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Mgr. Matouše Pelikána k jeho podpisu 

dle upravené důvodové zprávy bod 9) 

 

3. nevyhovuje 
a) žádosti XXXXX a XXXXX o uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, Černá cesta 15, 
Olomouc a trvá na vyklizení bytu 

dle upravené důvodové zprávy bod 4) 

b) žádosti XXXXX o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Jiráskova 10A, Olomouc 

dle upravené důvodové zprávy bod 5) 

 

4. souhlasí 
a) s vyčleněním 8 uvolněných městských bytů pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny 

dle upravené důvodové zprávy bod 2) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

30 Nařízení o placeném parkování v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
Nařízení o placeném parkování v Olomouci dle upravených příloh 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

31 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Krapkova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Smetanova 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Na hradě 

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Legionářská 

 



 16 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Wellnerova 

 

7. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Jungmannova 

 

8. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Husova 

 

9. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Rooseveltova 

 

10. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ulici Kosmonautů 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

33 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karty typu D dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

34 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BELLUNO v ul. 
Zikova 1, Olomouc, v rozsahu 12,5 m2 pro žadatele fu BELLUNO s.r.o., Zikova 736/1, 779 
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00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  M.D. original 1869 v 
ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele fu DOMES ORIGINÁL s.r.o., , 
Zahradní 13, Samotišky 379, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 4. do 30.9. 2022. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA v 
ulici Masarykova č.15, Olomouc, v rozsahu 27,90 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Lyžbice 760 
739 61 Třinec, na dobu od 2.4. do 24.9. 2022. 

 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NEVINNÝ BAR v ulici 
Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 28m2 pro žadatele p. XXXXX, Dolní náměstí 19/47, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2022. 

 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LEVANDULOVÉ 
BISTRO v ulici Horní náměstí 7 , Olomouc, v rozsahu 8 m2  pro žadatele   fu Levandulový 
statek, s.r.o. , Bezděkov u Úsova,  789 73 Úsov,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2022. 

 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení WAY v ulici 
Lafayettově 6, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele p. XXXXX, Dolní náměstí 19/47, 779 
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2022. 

 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POTREFENÁ HUSA 
v ul. Ztracená (Michalská 2), Olomouc, v rozsahu 56,3 m2 pro žadatele fu Jaroslav Mašlaň a 
Ripp s.r.o., Dlouhá třída 471/19, 736 01 Havířov, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022. 

 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GREEN BAR v ul. 
Ztracená 3, Olomouc, v rozsahu 21,90 + 10,5 m2 pro žadatele fu BENSIS s.r.o., tř. Svobody 
1, 779 00 Olomouc, na dobu od 4.4. do 27.10. 2022. 

 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice 
RADEGASTOVNA v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 pro žadatele p. 
XXXXX , Bryksova 576/5, 783 01 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2022. 

 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIVNÍ BAR FLORIDA 
v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 18,02 m2 pro žadatele p. XXXXX , Bryksova 
576/5, 783 01 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2022. 

 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURANT U 
MOŘICE v ulici Opletalova 1 , Olomouc, v rozsahu 204 m2 + 2m2 pro žadatele  fu 
Restaurant Mořic s.r.o., Opletalova 364/1, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  
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2022. 

 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOVE COFFEE v ulici 
Masarykova 56 , Olomouc, v rozsahu 36,60 m2 pro žadatele p. XXXXX, Horova 1298/5a, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022. 

 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádek pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL 
v ulici tř. Svobody 18, Olomouc, v rozsahu 13,2 m2 + 6m2 (sudy)  a Havlíčkova 1 v rozsahu 
29,64 m2 pro žadatele  fu Restaurace Drápal s.r.o., Havlíčkova 637/1,  779 00 Olomouc,  na 
dobu  od 1. 4. do 30.9. 2022 (tř. Svobody),  od 1.5.do 30.9.2022 (Havlíčkova). 

 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAFE NA 
STŘELNICE v ulici Na Střelnici x Bořivojova 2, Olomouc, v rozsahu 6,75 + 16,48 m2 pro 
žadatele fu PEKAFEDA s.r.o., Bořivojova 238/7, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 
2022. 

 

15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LATINO BAR v ulici 
Uhelná 15 , Olomouc, v rozsahu 33 m2  pro žadatele   fu EVENTOS, s.r.o.  , Na Střelnici 48,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2022. 

 

16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TABULOVÝ VRCH v 
ulici Stupkova 12, Olomouc, v rozsahu 95,04 m2 pro žadatele fu JALTA spol. s r.o., 
Stupkova 12, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2022. 

 

17. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení JAZZ FRESH CAFÉ  
v ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2  pro žadatele Spolek přátel olomouckého 
jazzu, Sokolská 48, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2022. 

 

18. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROCKSTAR CAFÉ 
BAR v ulici Lafayettově 10, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele p. XXXXX, Na Vozovce 
24, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022. 

 

19. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA 
na Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 69,3 m2 pro žadatele fu RK Invest, spol.s r.o. 
Dornych 2, 602 00 Brno, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022. 

 

20. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA 
DIVADELNÍ KLUB v ulici  Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 69,3 m2 pro žadatele fu RK 
Invest s.r.o., Dornych 2a, Trnitá 420, 602 00 Brno,   na dobu  od 1.4. do 31.10. 2022. 

 

21. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CITY CAFÉ v ulici  
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Horní náměstí 27, Olomouc, v rozsahu 76 m2 pro žadatele fu Slezská cukrárna M&A s.r.o., 
Slezská 1082, 738 01 Frýdek Místek,  na dobu  od 1.4.  do 31.10. 2022. 

 

22. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL 
v ulici Komenského 31, Olomouc, v rozsahu 50,5 m2 pro žadatele fu LA NOSTRA 
BELLEZZA s.r.o., tř. Svornosti 1177/57, 779 00 Olomouc, na dobu  od 1.4. do 31.10. 2022. 

 

23. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ NA CUCKY v 
ul. Dolní náměstí 23/42, Olomouc, v rozsahu 38,1 m2 pro žadatele fu portofDNC42 s.r.o., 
Dolní náměstí 23/42, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022. 

 

24. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAFE NA ROHU v ul. 
Legionářská 1, Olomouc, v rozsahu 3,12 m2 pro žadatele fu Coffee4Me s.r.o., Kyselovská 
83, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022. 

 

25. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MORGAN´S 
RESTAURANT v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu    82,74 m2 pro žadatele   fu 
FREEMORGAN club s.r.o., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  
2022. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

35 Smlouva o společném zadávání - Oprava vozovky a chodníku 
na tř. Svobody, Oprava autobusové zastávky Tržnice a Oprava 
havarijního stavu TT křižovatky tř. Svobody - Aksamitova 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
smlouvu o společném zadávání dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o společném zadávání 

T: 28. 3. 2022 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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36 Vyúčtování předmětu pachtu CLV za rok 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

37 Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
úhradu nedoplatku dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

38 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím daru dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

T: 28. 3. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

39 Vyhlášení výzvy „Hospodaření s vodou v obcích" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o dotaci do výzvy č. 10/2021 v rámci Národního programu 
Životní prostředí na projekty „ ZŠ Demlova – rekonstrukce střechy“ a "Šantova - rekonstrukce 
kanalizace a komunikace" 
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Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

40 Studie parku Švýcarské nábřeží 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
studii parku Švýcarské nábřeží ve variantě bez vodní plochy 

 

3. ukládá 
zařadit částku 600 000,- Kč včetně DPH na pořízení realizačního projektu a potřebných 
povolení do rozpočtu odboru investic na rok 2024 

T: 22. 8. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
ihned jednat ve věci získání pozemku par.č. 659/2 v k.ú. Nové Sady do vlastnictví SMOl 

T: 28. 3. 2022 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

5. ukládá 
prověřit možnost získání dotace z programu IROP a OPŽP 

T: listopad 2023 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

41 Příprava lokalit pro dětská hřiště na rok 2023 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přípravu vybraných lokalit na rok 2023 dle bodu 2 

 

3. ukládá 
zařadit částku 2 000 000,- Kč + 21 % DPH do rozpočtu města na rok 2023 

T: 22. 8. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
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42 Dotace v programu Tvorba a ochrana životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 dle přílohy č.1 důvodové 
zprávy a z toho vyplívající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle 
přílohy č.1 důvodové zprávy ve znění dle vzorových smluv 

 

4. nevyhovuje 
žádostem do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z 
rozpočtu SMOL roku 2022 dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 
 

43 Plavecký stadion - rekonstrukce, provozní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady v 
souladu s ustanovením § 12 odst. 1. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, takto 

            

• schvaluje Smlouvu o zastavení pohledávek č. ZP/219/21/LCD 

• schvaluje Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/219/21/LCD 

• schvaluje Smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/219/21/LCD 

 

3. schvaluje 
zařazení částky 5 mil. Kč (včetně DPH) do nekrytých požadavků a její vykrytí do 04/2022 dle 
rozhodnutí RMO 
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4. ukládá 
zahájit projekční práce na PD rekonstrukce plaveckého bazénu po vykrytí částky ze soupisu 
nekrytých požadavků. 

T: 25. 4. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

Bod programu: 40. 
 

 

44 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh účelových darů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí účelových darů dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 

T: 11. 4. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 

 

45 Naplňování 5. komunitního plánu a rodinné politiky za rok 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
Zprávu o naplňování Akčního plánu prorodinné politiky SMOl za rok 2021, dle Přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

3. bere na vědomí 
Zprávu o naplňování 5. komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka na období let 2020-
2022 za rok 2021, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 42. 
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46 Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí účelové dotace poskytnuté Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o přijetí účelové dotace 

 

4. ukládá 
uzavřít smlouvu o přijetí účelové dotace, dle důvodové zprávy 

T: 28. 3. 2022 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 43. 
 

 

47 Bytové záležitosti BPS a úprava pravidel BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
úpravu Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení v majetku statutárního města 
Olomouce dle bodu 1 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 2, písm. a) - d) důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
žádosti o výměnu bytu zvláštního určení dle bodu 3, písm. a), c), d) důvodové zprávy 

 

5. neschvaluje 
žádost o výměnu bytu zvláštního určení dle bodu 3, písm. b) důvodové zprávy 

 

6. schvaluje 
žádosti o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 4, písm. 
b), c), d) důvodové zprávy 

 

7. neschvaluje 
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 4, písm. 
a) důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 44. 
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48 Navýšení ZK společnosti Lesy města Olomouce, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
záměr vložit pozemky parc. č. st. 147 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný 
dům č.p.14 včetně příslušenství, parc. č. 375/1 zahrada, parc. č. 375/2 zahrada, parc. č. 376 
zahrada a parc. č. 617/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel do základního 
kapitálu společnosti Lesy města Olomouce a.s. 

 

3. ukládá 
ihned zveřejnit záměr navýšení ZK společnosti LMO, a. s. na úřední desce 

T: 28. 3. 2022 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 

 

49 Organizační záležitosti - Dodatek č. 22 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 22 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 3. 2022 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 46. 
 

 

50 Územní rozhodnutí Rezidence Bořivojova - návrh odpovědi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
předkladateli odeslat ihned odpověď dle upravené důvodové zprávy 

T: 28. 3. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 47. 
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51 Připojení se k Olomouckému  kraji s dočasným zavedením 
bezplatné přepravy občanů Ukrajiny  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s připojením se k Olomouckému kraji s dočasným zavedením bezplatné přepravy občanů 
Ukrajiny i v MHD Olomouc na základě víz vydaných od 24. 2. 2022 dle předložené důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 48. 
 

 

52 Zoologická zahrada Olomouc - symbolické vstupné 1 Kč pro 
osoby prchající před válečným konfliktem na Ukrajině 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vstup za 1 Kč pro všechny ženy, děti do 18 let a seniory nad 60 let, kteří museli uprchnout z 
Ukrajiny ve vazbě na probíhající válečný konflikt dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 49. 
 

 

53 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce na movitou věc dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 50. 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. 
primátor města Olomouce 

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

 


