USNESENÍ
z 111. schůze Rady města Olomouce, konané dne 28. 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)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 28. 3. 2022 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
- část 5 bodu 39 usnesení RMO ze dne 8. 4. 2019, týkající se Integrované strategie ITI
Olomoucké aglomerace
- část 4 bodu 7 usnesení RMO ze dne 12. 10. 2020, týkající se Drobných cyklistických
opatření
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr směnit pozemek parc. č. 700/26 zahrada o výměře 47 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 701/34 ostatní
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Čenovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů paní
XXXXX a pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
nevyhovuje žádosti
společnosti PRO-DOMA, SE o nájem části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře
89 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře 89 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle

důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře 72 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 6 zahrada o výměře 211 m2 a části pozemků parc. č. 4
zahrada (dle GP parac. č. 4/4 zahrada) o výměře 3 m2, parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 1046/3 ostatní plocha) o výměře 15 m2 a parc. č. 1215 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 1215/1 ostatní plocha) o výměře 130 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc,
formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.100.000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
6.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
7.
schvaluje
záměr prodat části pozemků parc. č. 1215 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1215/3 ostatní
plocha) o výměře 10 m2 a parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1046/4 ostatní
plocha) o výměře 15 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.3.
8.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 1213 ostatní plocha o výměře 144 m2, parc. č. 1216 zahrada
o výměře 203 m2 a částí pozemků parc. č. 1046/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1046/5
ostatní plocha) o výměře 27 m2 a parc. č. 1045/20 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1045/54
ostatní plocha) o výměře 21 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, formou veřejné
elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.200.000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 1.3.
9.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
10.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 9/1 zahrada o výměře 103 m2 a parc. č. 1209 ostatní plocha
o výměře 36 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce za
minimální kupní cenu ve výši 410.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
11.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
12.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1045/33 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.4.
13.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 987/10 ostatní plocha a parc. č. 987/11 ostatní plocha, vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
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14.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 445/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 445/12 ostatní
plocha o výměře 1 m2) v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
15.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 586/3 ostatní plocha o výměře 37 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
16.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 586/3 ostatní plocha o výměře 37
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
17.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 23/2 ostatní plocha o celkové výměře 45 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
18.
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 společnosti Autoškola NOBE – Česká republika s.r.o. k této smlouvě
dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
19.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/000709/2016/Mlc ze dne 31. 3. 2016 ve
znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 22/2 ostatní
plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Změnou předmětné
nájemní smlouvy by mělo dojít k přistoupení dalšího nájemce nebo nájemců k této smlouvě
dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
20.
schvaluje
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc dle nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/003005/2018/Sti ze dne
28. 1. 2019 uzavřené s manželi XXXXX, a podání žaloby na vyklizení a následně podání
exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
21.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
22.
nevyhovuje žádosti
společnosti SPART CHRIS s.r.o. “v likvidaci“ o nájem části pozemku parc. č. 590/3 ostatní
plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
23.
nevyhovuje žádosti
společnosti SPART CHRIS s.r.o. “v likvidaci“ o nájem části pozemku parc. č. 134/3 ostatní
plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.2.
24.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 767/2 ostatní plocha o výměře 144 m2
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v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
25.
nevyhovuje žádosti
spolku Setkání – já a ty, z.s. o změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJSMV/VYP/001540/2021/Kar ze dne 20. 9. 2021 uzavřené se spolkem Setkání – já a ty, z.s.,
spočívající ve vypuštění povinnosti ořezu větví a kácení stromů a keřů dle důvodové zprávy
bod č. 2.4.
26.
schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-SMV/VYP/000928/2021/Plh ze dne 16. 8. 2021
uzavřenou se spolkem Los Vesinos, z.s., jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.
č. 721 ostatní plocha o výměře 4 288 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, spočívající
v rozšíření předmětu výpůjčky o studnu a doplnění povinností vypůjčitele dle důvodové
zprávy bod č. 2.5.
27.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016 ve
znění dodatků č. 1 až č. 5 uzavřené s družstvem Zemědělské družstvo Unčovice, jejímž
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, v k. ú.
Příkazy, obec Příkazy, v k. ú. Unčovice, obec Litovel a dále v k. ú. Černovír, Chomoutov,
Lošov, Neředín, Radíkov u Olomouce, Řepčín, Topolany u Olomouce, vše obec Olomouc,
spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 1688/41 ostatní plocha o výměře 579 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod
č. 2.6.
28.
souhlasí
s neuplatněním navýšení nájemného o inflační koeficient za rok 2021 v prostorách sloužících
podnikání o výměře 66,40m2 v 1.NP budovy Horní náměstí č.o. 5, která je součástí pozemku
parc. č. st. 326 zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemce
XXXXXdle důvodové zprávy bod č. 2.7.
29.
souhlasí
s podnájmem prostor sloužících podnikání o výměře 96,92 m2 v 1. NP budovy č.p. 853, obč
.vyb., na ulici Mariánská č.o. 7, která je součástí pozemku parc. č. st. 184 zast. plocha a
nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, pro spolek Zenová škola Kwan Um, z.s., se
sídlem č.p. 3, 569 43 Vrážné, IČO 63836165 dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
30.
souhlasí
s provedením stavebních úprav nájemcem společností DOBROVSKÝ s.r.o. v prostorách
sloužících podnikání o celkové výměře 197,25 m2 v 1. NP budovy č. p. 367, obč. vyb, Horní
náměstí č. o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle předloženého rozpočtu nákladů v max. výši 2.875.658,Kč bez DPH, z toho náklady na zhodnocení v max. výši 1.087.078,- Kč bez DPH za
podmínek dle upravené důvodové zprávy bod č. 2.9.
31.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti URGA, s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 841/41 o výměře 74 m2,
parc. č. 1086/31 o výměře 83 m2 a parc. č. 1086/54 o výměře 75 m2, vše ostatní plocha
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
32.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 805/6 ostatní plocha

4

o výměře 27 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
33.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 327 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hynkov, obec Příkazy
České republice – s právem hospodařit s majetkem státu pro státní podnik Povodí Moravy, s.
p. za kupní cenu ve výši 75,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
34.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve
znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností Lesy
města Olomouce, a. s. spočívající ve zúžení předmětu pachtu o pozemek parc. č. st. 327
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
35.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 44/3, parc. č. 44/4, parc. č. 44/6, vše zahrada, parc. č. 45/1, parc.
č. 45/2, parc. č. 45/3, vše ostatní plocha, a parc. č. 1613/3 trvalý travní porost, vše v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou obci Horka nad Moravou za kupní cenu ve
výši 946.325,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
36.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/Plh ze dne 30. 12. 2015, ve znění
pozdějších dodatků, uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s., jejímž předmětem
je pacht pozemků popř. částí pozemků, včetně lesních porostů v k. ú. Arnoltice u Huzové,
obec Huzová, k. ú. Bělidla, obec Olomouc, k. ú. Březce, obec Štěpánov, k. ú. Bystrovany,
obec Bystrovany, k. ú. Černovír, obec Olomouc, k. ú. Dalov, obec Šternberk, k. ú. Dětřichov
nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, k. ú. Droždín, obec Olomouc, k. ú. Grygov, obec
Grygov, k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky, k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice, k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, k. ú. Horka nad Moravou, obec
Horka nad Moravou, k. ú. Horní Loděnice, obec Horní Loděnice, k. ú. Huzová, obec Huzová,
k. ú. Hynkov, obec Příkazy, k. ú. Cholina, obec Cholina, k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, k.
ú. Chválkovice, obec Olomouc, k. ú. Lošov, obec Olomouc, k. ú. Loučka u Bílska, obec
Loučka, k. ú. Mutkov, obec Mutkov, k. ú. Myslechovice, obec Litovel, k. ú. Nemilany, obec
Olomouc, k. ú. Neředín, obec Olomouc, k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, k. ú.
Řepčín, obec Olomouc, k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň, k. ú. Slavonín, obec Olomouc, k. ú.
Střeň, obec Střeň, k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, k. ú. Týneček, obec
Olomouc, k. ú. Unčovice, obec Litovel, k. ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice a
souvisejících budov a lesních cest a mostů, spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 1613/3
trvalý travní porost v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou z předmětu pachtu
dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
37.
schvaluje
změnu Dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 29. 5. 2013 uzavřené s Honebním
společenstvem Haná spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 1613/3 trvalý travní porost v k.
ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou z předmětu této dohody dle důvodové
zprávy bod č. 3.4.
38.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvě č. MAJ-INBKS/3/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností STAFOS - REAL, s.r.o.,
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
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39.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s úpravou komunikace, chodníku a
vybudováním odvodnění na pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, se společností Projekt Olomouc Holice s.r.o., dle důvodové
zprávy bod č. 4.3.
40.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu splaškové kanalizace DN 250 na
pozemcích parc. č. 1952, parc. č. 1985/2, parc. č. 1985/3, parc. č. 1985/6 a parc. č. 1985/7,
vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, s panem XXXXX, dle
důvodové zprávy bod č. 4.4.
41.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
splaškové kanalizace DN 250 s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
42.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se zajištěním přeložky kanalizace HII DN 800 (stavba
SO 301) na pozemcích parc. č. 281/4 orná půda, parc. č. 1923/1, parc. č. 1923/5, parc. č.
1923/13, parc. č. 1991 a parc. č. 1992, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc, se Správou železnic, státní organizace, dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
43.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se zajištěním úpravy armaturní šachty na pozemku
parc. č. 281/3 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se Správou železnic,
státní organizace, dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
44.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 5. 2021, bod programu č. 3., bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích
parc. č. st. 577 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p.314, rod. dům, a
parc. č. 762/60 orná půda, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
45.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. st.
577 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p.314, rod. dům, a parc. č.
762/60 orná půda, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
46.
revokuje
usnesení RMO ze dne 8. 11. 2016, bod programu č. 2., bod č. 6. 1. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č. 619/6, parc. č. 624/1, parc. č. 624/16, parc.
č. 624/25, parc. č. 624/26 a parc. č. 866, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č.
5.2.
47.
revokuje
část usnesení RMO ze dne 30. 5. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6. 1. důvodové zprávy ve
věci schválení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 607/48, parc. č. 938/3, parc.
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č. 1062/51, parc. č. 1062/60 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.2.
48.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 607/48, parc. č. 613/1, parc. č. 619/4,
parc. č. 624/1, parc. č. 624/16, parc. č. 624/25, parc. č. 624/26, parc. č. 866, parc. č. 1062/51
a parc. č. 1062/60, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
49.
revokuje
usnesení RMO ze dne 21. 10. 2019, bod programu č. 2., bod č. 5.8. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
VN na pozemcích parc. č. 608/34 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č.
185/4, parc. č. 201/1, 238/5 a parc. č. 631/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
50.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 608/34 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 185/4,
parc. č. 201/1, parc. č. 238/5 a parc. č. 631/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
51.
revokuje
usnesení RMO ze dne 8. 11. 2021 bod programu č. 3, bod č. 6. 5. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 131/3 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
52.
revokuje
usnesení RMO ze dne 8. 11. 2021 bod programu č. 3, bod č. 6. 5. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 131/3 ostatní plocha
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.4.
53.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 131/3 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
54.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 131/3 ostatní plocha v k. ú.
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.4.
55.
revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2021 bod programu č. 3, bod č. 5. 6. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
56.
revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2021 bod programu č. 3, bod č. 5. 6. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha v
k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.5.
57.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
58.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.5.
59.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 5. 2021 bod programu č. 2, bod č. 6. 8. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 1140 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
60.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 5. 2021 bod programu č. 2, bod č. 6. 8. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1140 ostatní plocha v
k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.6.
61.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1140 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
62.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1140 ostatní plocha v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.6.
63.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1920/8, parc. č. 1920/9, parc. č. 1943 a parc. č. 857, vše ostatní plocha a
parc. č. 859 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
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64.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1920/8, parc. č. 1920/9, parc. č.
1943 a parc. č. 857, vše ostatní plocha a parc. č. 859 orná půda, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.7.
65.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 208/21, parc. č. 613/3 a parc. č. 614/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.8.
66.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 208/21, parc. č. 613/3 a parc. č.
614/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
67.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 216 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
68.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 216 ostatní plocha v k. ú. Nový
Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.9.
69.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 805/6 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
70.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 805/6 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.10.
71.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 509 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
72.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 509 ostatní plocha v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.11.

9

73.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 631/1 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 5.12.
74.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN a podzemního komunikačního vedení na pozemku parc.
č. 631/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
75.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1937 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
76.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1937 ostatní plocha v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.13.
77.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemku parc. č. 1847/5 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
78.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1847/5 orná půda v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.14.
79.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1907/8 vodní plocha, parc. č. 1918/5 ostatní plocha a parc. č. 1918/18
ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
80.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1907/8 vodní plocha, parc. č.
1918/5 ostatní plocha a parc. č. 1918/18 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
81.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 693 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
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82.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 693 ostatní plocha v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.16.
83.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 208/21 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.17.
84.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 208/21 ostatní plocha v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.17.
85.
schvaluje
změnu
smlouvy
o
budoucí
smlouvě
o
zřízení
služebností
č.
OMAJSMV/BVB/001801/2019/Jar ze dne 7. 8. 2019 uzavřené se společností Pressburg, s.r.o.,
jejímž předmětem je oprávnění budoucího oprávněného ze služebností provést stavbu
inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 155/2, parc. č. 208/21 a parc. č. 614/2, vše ostatní
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spočívající ve vyjmutí pozemku parc.
č. 208/21 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z předmětu smlouvy,
a ve vyjmutí předmětu oprávnění zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku 208/21 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, a ve změně výše úplaty za zřízení služebností dle důvodové zprávy bod č.
5.18.
86.
schvaluje
změnu smlouvy o zřízení služebností č. OMAJ-SMV/BVB/001801/2019/Jar ze dne 7. 8. 2019
uzavřené se společností Pressburg, s.r.o., jejímž předmětem je oprávnění budoucího
oprávněného ze služebností provést stavbu inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 155/2,
parc. č. 208/21 a parc. č. 614/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 208/21 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc z předmětu smlouvy, a ve vyjmutí předmětu oprávnění zřízení
služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku 208/21
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a ve změně výše úplaty za
zřízení služebností dle důvodové zprávy bod č. 5.18.
87.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemku parc. č. 116/8 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.19.
88.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 354/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.20.
89.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
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podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 354/1 ostatní plocha v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.20.
90.
revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2021, bod programu č. 3., bod č. 5.7. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 99/1, parc. č. 124/6, parc. č. 124/21, parc. č. 124/38, parc. č. 125/10 a
parc. č. 131, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. st. 960 zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. 624/1 a parc. č. 1110/2, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, na mostu
M31 na třídě Kosmonautů přes řeku Moravu nad pozemky parc. č. 960/4 a parc. č. 960/5,
oba ostatní plocha a parc. č. 961 vodní plocha, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 139/4 ostatní
plocha a parc. č. 139/9 vodní plocha, vše v k. ú. Hodolany a na lávce L01 na ulici Michalské
stromořadí přes Mlýnský potok nad pozemkem parc. č. 138/21 vodní plocha v k. ú. Olomoucměsto, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.21.
91.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 99/1, parc. č. 124/6, parc. č. 124/21, parc. č. 124/38, parc. č. 125/10 a parc. č. 131,
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. st. 960 zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 624/1 a parc. č. 1110/2, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, na mostu M31 na třídě
Kosmonautů přes řeku Moravu nad pozemky parc. č. 960/4 a parc. č. 960/5, oba ostatní
plocha a parc. č. 961 vodní plocha, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 139/4 ostatní plocha a
parc. č. 139/9 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město a na lávce L01 na ulici Michalské
stromořadí přes Mlýnský potok nad pozemkem parc. č. 138/21 vodní plocha v k. ú. Olomoucměsto, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.21.
92.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 9. 2021, bod programu č. 2., bod č. 5.26. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 274/2, parc. č. 480/29, parc. č. 549/3, parc. č. 549/4, parc. č. 597/1 a
parc. č. 626/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.22.
93.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 274/2, parc. č. 480/29, parc. č. 549/3, parc. č. 549/4, parc. č. 597/1 a parc. č. 626/2,
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.22.
94.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 5/8, parc. č. 5/17, parc. č. 5/18, parc. č. 5/19, parc. č. 5/20, parc. č. 5/21, parc. č.
51/3, parc. č. 51/21, parc. č. 575/7, parc. č. 575/12 a parc. č. 730/4, vše ostatní plocha v k. ú.
Nové Sady u Olomouce a parc. č. 536/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve
prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.23.
95.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/17, parc. č. 5/18, parc. č.
5/19, parc. č. 5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 51/3, parc. č. 51/21, parc. č. 575/7, parc. č. 575/12
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a parc. č. 730/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce a parc. č. 536/1 ostatní
plocha v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.23.
96.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 79/31, parc. č. 85/7, parc. č. 85/32, parc. č. 86/3, parc. č. 86/13, parc. č. 87/15, parc.
č. 116/42 a parc. č. 116/57, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc.
č. 39/17 trvalý travní porost, parc. č. 39/15, parc. č. 39/21, parc. č. 39/23, parc. č. 39/24,
parc. č. 68/20, parc. č. 115/2, parc. č. 115/5, parc. č. 115/17 a parc. č. 117/2, vše ostatní
plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.24.
97.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 79/31, parc. č. 85/7, parc. č. 85/32,
parc. č. 86/3, parc. č. 86/13, parc. č. 87/15, parc. č. 116/42 a parc. č. 116/57, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 39/17 trvalý travní porost, parc. č.
39/15, parc. č. 39/21, parc. č. 39/23, parc. č. 39/24, parc. č. 68/20, parc. č. 115/2, parc. č.
115/5, parc. č. 115/17 a parc. č. 117/2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.24.
98.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 90/33, parc. č. 93/1, parc. č. 93/114, parc. č. 93/173, parc. č. 94/5, parc.
č. 94/7, parc. č. 94/8, parc. č. 94/91 a parc. č. 124/11, vše ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.25.
99.
schvaluje
usnesení RMO ze dne 30. 9. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.16. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na
pozemcích parc. č. 540/55, parc. č. 541/1 a parc. č. 79/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín,
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.26.
100. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 540/55, parc. č. 541/1 a parc. č. 79/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.26.
101. revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.21. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na
pozemcích parc. č. 540/46, parc. č. 540/55 a parc. č. 545/2, vše ostatní plocha v k. ú.
Neředín a parc. č. 480/6, parc. č. 485/1, parc. č. 485/2, parc. č. 490/1, parc. č. 520/1, parc. č.
607/1, parc. č. 621/1 a parc. č. 1135, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.27.
102. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 540/46, parc. č. 540/55 a parc. č. 545/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín a parc. č.
480/6, parc. č. 485/1, parc. č. 485/2, parc. č. 490/1, parc. č. 607/1, a parc. č. 1135, vše
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ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 5.27.
103. revokuje
usnesení RMO ze dne 29. 9. 2020 bod č. 2, část č. 59 ve věci schválení zřízení věcného
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.
240/4, parc. č. 240/8 a parc. č. 240/10, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.28.
104. revokuje
usnesení RMO ze dne 29. 9. 2020 bod č. 2, část č. 60 ve věci schválení uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 240/4, parc. č. 240/8 a parc. č. 240/10, vše ostatní plocha
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.28.
105. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 240/4, parc. č. 240/8 a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti ideální 1/3
pozemku parc. č. 240/10, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.28.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Areál letního kina

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
ukládá
odboru majetkoprávnímu a odboru investic, oddělením veřejných zakázek připravit a
předložit RMO vyhlášení koncesního řízení na výběr nového nájemce areálu letního kina.
T:
O:

27. 6. 2022
vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí odboru investic

Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 293/1, ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nájem bude uzavřen na dobu určitou
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za nájemné stanovené na 40,- Kč za m2/den + DPH dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 1918/1 v k.ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, spočívající v uložení kabelového vedení
veřejného osvětlení včetně umožnění úprav na kabelovém vedení veřejného osvětlení a
vstupu oprávněných osob za tímto účelem, v rozsahu dle geometrického plánu, ve prospěch
statutárního města Olomouce, a to na dobu neurčitou za cenu obvyklou dle znaleckého
posudku ve výši 1.200 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod 1.2.
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 1918/1 a parc. č. 1916/54,
vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, spočívající v uložení
kanalizace včetně umožnění úprav a běžné údržby kanalizace a vstupu oprávněných osob
za tímto účelem, v rozsahu dle geometrického plánu, ve prospěch statutárního města
Olomouce, a to na dobu neurčitou za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 24.000
Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod 1.3.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zajistit plnění povinností č. 1 - 6 dle části B důvodové zprávy
T:
O:

25. 4. 2022
vedoucí odboru sociálních věcí

3.
ukládá
zajistit plnění povinností č. 7 – 9 dle části B důvodové zprávy
T:
O:

25. 4. 2022
vedoucí odboru investic

4.
ukládá
zajistit plnění povinnosti č. 7 dle části B důvodové zprávy
T:
O:

25. 4. 2022
vedoucí ekonomického odboru

5.
ukládá
zajistit plnění povinností č. 1-6 dle části D důvodové zprávy
T:
O:

25. 4. 2022
vedoucí odboru školství
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6.
ukládá
zajistit plnění povinnosti č. 7 dle části D důvodové zprávy
T:
O:

25. 4. 2022
vedoucí ekonomického odboru

7.
ukládá
zajistit plnění povinností č. 7-9 dle části D důvodové zprávy
T:
O:

25. 4. 2022
vedoucí odboru investic

8.
ukládá
zrušit zvláštní účet č. 8960532/0800 a 8547182/0800
T:
O:

25. 4. 2022
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Foerstrova - Dobnerova - přeložka CETIN

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností
CETIN a.s.,
b) provedení rozpočtové změny ve výši 27.000,- Kč ve spolupráci odboru investic
s odborem ekonomickým.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.

7

Veřejná zakázka č. 21029 - ČOV - sušárna kalů - zrušení
vyloučení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovu zprávu,
2.
revokuje
usnesení č. 18 ze dne 14.3.2022 a ruší rozhodnutí o vyloučení účastníka z výše uvedeného
zadávacího řízení dle důvodové zprávy,
3.
odmítá
v souladu s § 245 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. námitky účastníka výše
uvedeného zadávacího řízení dle důvodové zprávy.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.

8

Veřejná zakázka č. 22062 - Lesní cesta Huzovská II. etapa - 1.
část - 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
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.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.1.

9

Veřejná zakázka č. 22054 - Tř. Svornosti - oprava vozovky,
úsek I. - 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
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,
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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: 8.2.

10

Veřejná zakázka č. 21116 - Centrální pojištění města Olomouc
(pojištění majetku a odpovědnosti) - 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:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 8.3.

11

Veřejná zakázka č. 22066 - Parkovací automaty - kompletní
výměna stávajících 39 ks - 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 důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Pavla Skalického
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:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 8.4.
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12

Veřejná zakázka č. 22068 - Politických vězňů 360/4, Olomouc rekonstrukce elektroinstalace - 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 důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Matouše Pelikána
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k rozhodnutí o námitkách,
d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 8.5.

13

Veřejná zakázka č. 22069 - Přichystalova 1054/66 a 1055/68,
Olomouc - rekonstrukce elektroinstalace - 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 důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Matouše Pelikána
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k rozhodnutí o námitkách,
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d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 8.6.

14

Bytové záležitosti

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, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, U letiště 2, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, XXXXX, U letiště 2, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci – byty pro seniory, bezbariérový byt:
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
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XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Sokolská 48, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, tř. Spojenců 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, 8.května 36, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)
3.
souhlasí
s vyčleněním 4 uvolněných městských bytů pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny
dle důvodové zprávy bod 2)
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Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

15

Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova převody bytů - rozhodování o dalším postupu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s rozpracováním obou variant do nejbližšího ZMO dle diskuse v RMO
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 10.

16

Systém přechodného ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
určuje
k zajištění ubytování osob vymezených nařízením vlády České republiky ze dne 16. 3. 2022,
č. 7, pro poskytování nouzového přístřeší zařízení Evakuační centrum SMOl a pro
poskytování nouzového ubytování byty v majetku SMOl a pokoje v Hotelovém domě
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s., dle části A této upravené důvodové zprávy
3.
souhlasí
s postupem zajišťování bydlení osobám vymezeným v nařízení vlády podle části B, C a D
upravené důvodové zprávy
4.
ukládá
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s., ponechat dodávku energií v městských
bytech a pokojích v Hotelovém domě vyčleněných dle části A této zprávy k úhradě jejich
vlastníkovi
T:
O:

11. 4. 2022
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.

5.
rozhodla
zpětně dorovnat společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s., z rozpočtu SMOl rozdíl mezi
skutečnými náklady na ubytování ve vyčleněných pokojích v Hotelovém domě a získanou
státní kompenzací, na základě vyčíslení nákladů
6.
rozhodla
poskytnout dar ve výši nájemného za nejvýše tři měsíce uživatelům vyčleněných městských
bytů dle části A této upravené zprávy
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7.
rozhodla
poskytnout společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s., finanční kompenzaci za vzniklou
ztrátu způsobenou překvalifikováním vyčleněním hotelových pokojů v Hotelovém domě do
kategorie „ubytovna“ za období 1 měsíce, podle části C upravené důvodové zprávy
8.
schvaluje
žádost o zajištění bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny podle části E upravené důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 11.

17

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:
O:

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

Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12.

18

Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí finančních darů pro rezervu k rozvoji bytového fondu statutárního města Olomouce
3.
souhlasí
s uzavřením Darovacích smluv na poskytnutí finančních darů dle příloh č.1 - 4 důvodové
zprávy
Předložil:
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy – ukončení
členství

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
vystoupení Statutárního města Olomouce ze zájmového sdružení právnických osob
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy
3.
ukládá
primátorovi Mgr. Miroslavovi Žbánkovi, MPA předložit Zastupitelstvu města Olomouce
ke schválení návrh na vystoupení Statutárního města Olomouce ze zájmového sdružení
právnických osob Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

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

20

Manuál participace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Manuál participace dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
panu tajemníkovi ihned seznámit všechny zaměstnance Magistrátu města Olomouce
se schváleným Manuálem participace tvořící přílohu důvodové zprávy
T:
O:

11. 4. 2022
Večeř Jan, Bc., tajemník

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 15.
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Plán udržitelné městské mobility Olomouc – pracovní skupina

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozšíření a složení pracovní skupiny PUMMO dle důvodové zprávy

24

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

22

Plán rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Plán rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení postupovat podle kapitoly 6. dle upravené důvodové
zprávy
T:
O:

11. 4. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

4.
ukládá
vedoucímu odboru dopravy a územního rozvoje postupovat podle kapitoly 6. dle upravené
důvodové zprávy
T:
O:

27. 6. 2022
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 17.

23

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: 18.

24

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. U Botanické zahrady
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3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Smetanova
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Slovenská
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 19.

25

Dodatek č. 5 ke clearingové smlouvě IDSOK

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 5 ke clearingové smlouvě IDSOK dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
ihned podepsat dodatek č. 5
T:
O:

11. 4. 2022
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 20.

26

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení COFFEESHOP v ulici
28.října, Olomouc, v rozsahu 15,82 m2 pro žadatele fu BAmartis, s.r.o., Bacherova 1208/3,
779 00 Olomouc, na dobu od 10.4. do 31.10. 2022.
2.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ESPRESSO BAR ILLY
v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatele fu Fave Cafe, s.r.o., Mlýnská 2,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2022.
3.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar ALFA v ulici Dlouhá
32, v rozsahu 30,66 m2 pro žadatele p. XXXXX, Mánesova 254, 784 01 Červenka, na dobu
15.5. do 31.10. 2022.
4.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ELDORÁDO v ulici Na
Střelnici parc.č. 115/2, (provozovna Bořivojova 1), Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatelku
pí XXXXX, Kpt. Jaroše 19, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2022.
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5.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZDRAVÁ PECKA v ulici
Legionářská 11, Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele fu Zdravá pecka s.r.o., Kmochova
210/11, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.9. 2022.
6.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOS BASTARDOS v ulici
Komenského 12, Olomouc, v rozsahu 10,2 m2 pro žadatele p. XXXXX, Slatinky 11, 783 42
Slatinky, na dobu od 11.4. do 30.9. 2022.
7.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA U DÓMU v ulici
Komenského 3, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele p. XXXXX, Krokova 5, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2022.
8.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZHU TE MIAO v ulici
Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 35,20 m2 pro žadatele fu HONG TAI YANG s.r.o.,
Staškova 554/5, 779 00 Olomouc - Holice, na dobu od 1.5. do 30.9. 2022.
9.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinotéka U TŘÍ BRATŘÍ
v ulici Hrnčířská 6, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2 pro žadatele p. XXXXX, Hrnčířská 6, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2022.
10.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GREAT GATSBY BAR
v ulici Uhelná 6, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatelku fu Great Gatsby Bar, s.r.o.,
Vranovice 133, 798 08 Kelčice, na dobu od 1.4. do 31.10. 2022.
11.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení APOLONIA COFFEE &
SPORT BAR v ulici Tovární 42a, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 pro žadatele fu LEONINO CZ
s.r.o. , Trnkova 32, 779 00 Olomouc, na dobu od 16.4. do 15.10. 2022.
12.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HANY BITE na Dolním
náměstí (Horní náměstí 17/14), Olomouc, v rozsahu 9,9 m2 pro žadatele fu Hany Bite s.r.o.,
Rokycanova 802/1d, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2022.
13.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ LA FÉE v ul.
Ostružnická 13, Olomouc, v rozsahu 2,24 m2 pro žadatele fu Café La Fée s.r.o., Karolíny
Světlé 6, 779 00 Olomouc, na dobu od 14.4. do 31.10. 2022.
14.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ART CAFÉ v ulici
Dobnerova 24a, Olomouc, v rozsahu 20,47 m2 pro žadatele fu FARMAK – GASTRO s.r.o.,
Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc, na dobu od 4.4. do 30.9. 2022.
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15.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RADEGASTOVNA
U FLEKA v ulici Krapkova, Olomouc, v rozsahu 48 m2 pro žadatele fu Pepin Olomouc, s.r.o.,
Lipina 101, 785 01 Šternberk, na dobu od 15.4. do 31.10. 2022.
16.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NM DESSERTS v ulici
tř. Míru 32, Olomouc, v rozsahu 10,36 m2 pro žadatele fu NM DESSERTS s.r.o., M. R.
Štefánika 28, 787 01 Šumperk, na dobu od 15.5. do 31.10. 2022.
17.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB v ulici
Dlouhá 54A , Olomouc, v rozsahu 6m2 pro žadatele pí XXXXX, Mošnerova 18b, 779 00
Olomouc, na dobu od 16.4. do 15.10. 2022.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 21.

27

Koncepce sportu - akční plán pro rok 2022

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Akční plán podpory sportu a pohybu na r. 2022 dle důvodové zprávy a upravené přílohy
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 22.

28

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol,
Smlouva o bezúplatném převodu majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhy Dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle příloh důvodové
zprávy
3.
souhlasí
s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu majetku příspěvkové organizaci – škole
dle přílohy důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin a Smlouvu o bezúplatném převodu majetku na jednání
Zastupitelstva města Olomouce
T:

zasedání ZMO
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O:

vedoucí odboru školství

5.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol a Smlouvu o bezúplatném
převodu majetku příspěvkové organizaci - škole dle příloh důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 23.

29

Individuální dotace v sociální oblasti - Charita Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace u žádosti nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022, dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 24.

30

Přihláška do soutěže Obec přátelská seniorům

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním přihlášky do soutěže „Obec přátelská seniorům“, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
podat přihlášku do soutěže, dle důvodové zprávy
T:
O:

11. 4. 2022
vedoucí odboru sociálních věcí

Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 25.
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Prevence kriminality – podání dotační žádosti na MV ČR

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
ukládá
podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MV ČR na Program prevence kriminality města
Olomouce na rok 2022
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T:
O:

11. 4. 2022
vedoucí odboru sociálních věcí

Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 26.

32

Požární ochrana

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2021
2.
schvaluje
prioritní úkoly na úseku požární ochrany na rok 2022 a preventivní požární kontroly dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce
u organizací města za rok 2022
T:
O:

leden 2023
vedoucí odboru ochrany

4.
ukládá
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany
u organizací města za rok 2022
T:
O:

březen 2023
vedoucí odboru ochrany

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

33

Bytové záležitosti BPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 1. důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 28.

34

Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
bere na vědomí
rezignaci paní MUDr. Ivy Daniele na členství v KMČ č. 22 Řepčín
3.
jmenuje
pana Ing. Jakuba Nováka členem KMĆ č. 22 Řepčín
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 29.
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Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská
města

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022
včetně přílohy č. 1
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a
z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
4.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2022
dle důvodové zprávy - příloha č. 1
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

5.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy
T:
O:

9. 5. 2022
oddělení zahraničních vztahů

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 21. zasedání
ZMO konaného 7. 3. 2022

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 5, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 - Poskytnutí výtěžku z koncertu organizaci
Post Bellum:
- ZMO ukládá podepsat darovací smlouvu (T: ihned)
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T:
O:

11. 4. 2022
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

2.
ukládá
k bodu 8, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 - Petice "Za zachování zahrádkářské
kolonie při ulici Na Trati":
- ZMO ukládá odboru majetkoprávnímu odpovědět petentům dle důvodové zprávy (T: ihned)
T:
11. 4. 2022
O:
vedoucí odboru majetkoprávního
3.
ukládá
k bodu 10, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 - Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo
Olomouc, Jiráskova - úprava a doplnění záměru postupu převodů bytů ve spoluvlastnictví
SMOl a družstev:
- ZMO ukládá RMO dále prověřit a rozpracovat variantu č. 4 a variantu č. 9 do příštího
zasedání ZMO (T: nejbližší zasedání ZMO)
T:
O:

11. 4. 2022
Rada města Olomouce

4.
ukládá
k bodu 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 - Dohoda o společném postupu k
naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM
& TD Olomouc, a. s.:
- ZMO ukládá primátorovi Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, podepsat dohodu o společném
postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., dle přílohy č. 1 důvodové zprávy (T: ihned)
T:
O:

11. 4. 2022
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

5.
ukládá
k bodu 19, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 - Individuální dotace v oblasti
zahraničních vztahů:
- ZMO ukládá uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle důvodové
zprávy (T: 6. 6. 2022)
T:
O:

23. 5. 2022
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora

6.
ukládá
k bodu 20, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 - Regulační plán RP-19 Sídliště Nové
Sady, Werichova - pořízení změny č. I:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. I regulačního
plánu RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova (T: ihned)
T:
O:

11. 4. 2022
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

7.
ukládá
k bodu 21, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 - Dílčí změny I/05, I/07 a I/08 Souboru
změn č. 1 ÚPO - ukončení pořizování:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ukončení pořizování dílčích změn
č. I/05, I/07 a I/08 Územního plánu Olomouc (T: ihned)
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T:
O:

11. 4. 2022
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

8.
ukládá
k bodu 22, část 4 usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 - Změna č. XII Územního plánu Olomouc
- vydání:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. XII Územního
plánu Olomouc (T: ihned)
T:
O:

11. 4. 2022
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

9.
ukládá
k bodu 23, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 - Změna č. XIII Územního plánu Olomouc
- návrh na pořízení:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. XIII Územního
plánu Olomouc zkráceným postupem (T: ihned)
T:
O:

11. 4. 2022
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

10.
ukládá
k bodu 30, část 3 usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 - Program Regenerace MPR Olomouc alokace dotace 2022:
- ZMO ukládá odboru strategie a řízení a předkladateli požádat o poskytnutí dotace
ministerstvo kultury v Programu regenerace na rok 2022 dle důvodové zprávy (T: červen
2022)
T:
O:

23. 5. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

11.
ukládá
k bodu 34, část 4 usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 - Dodatek č. 4 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, Smlouva
o bezúplatném převodu majetku:
- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele školy (T: březen 2022)
T:
O:

11. 4. 2022
vedoucí odboru školství

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 31.
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Stanovení termínu a návrh programu 22. zasedání
Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 22. zasedání ZMO: pátek 22. dubna 2022 od 9:00 hodin
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- místo konání 22. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
souhlasí
s upraveným návrhem programu 22. zasedání ZMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 32.
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Smlouva o adopci Androvy hrobky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Olomouc, Hřbitovy města Olomouce, p. o. a
SK Olomouc Sigma MŽ, z. s. o dočasné adopci hrobového místa a hrobového zařízení
významného hrobu (viz příloha)
3.
pověřuje
náměstkyni primátora Mgr. Markétu Záleskou uzavřít smlouvu mezi statutárním městem
Olomouc, Hřbitovy města Olomouce, p. o. a SK Olomouc Sigma MŽ, z. s. o dočasné adopci
hrobového místa a hrobového zařízení významného hrobu
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 33.
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Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
kompetenci tajemníka MMOl k převodu až 50% zaměstnanců MMOl z běžných pracovních
procesů na práce spojené se zajištěním potřebných činností ve vztahu k migrujícím občanům
Ukrajiny
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 34.

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

Mgr. Matouš Pelikán v. r.
náměstek primátora
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