
 

USNESENÍ 
 

z 112. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 4. 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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním 
termínem plnění) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 11. 4. 2022 dle části A) důvodové 
zprávy 

- informace o plnění úkolů se čtvrtletním termínem plnění dle části B) důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dne důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 2218 lesní pozemek (dle GP parc. č. 2218/2 lesní 
pozemek) o výměře 1 588 m2 a část pozemku parc. č. 2274 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
2274/2 ostatní plocha) o výměře 627, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1105/6 zahrada (dle GP parc. č. 1105/10 zahrada) o 
výměře 20 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 34/1 (dle GP díl „a“) o výměře 19 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 232/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 232/16 ostatní 
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plocha) o výměře 28 m2 a pozemku parc. č. 232/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

5. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/13) o výměře 
41 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

6. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 559/4 ostatní plocha o výměře 131 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/161//2003/Ger uzavřené dne 5. 1. 
2003 s manžely XXXXX, podání žaloby na zaplacení a následně podání exekučního návrhu 
v případě existujícího dluhu nájemců z titulu užívání předmětu nájmu a podání žaloby na 
odstranění stavby a vyklizení a následně podání exekučního návrhu v případě nesplnění 
povinností odstranit stavbu venkovního posezení a vyklidit předmět nájmu dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Majetkoprávní záležitosti - Výstupy z jednání o umístění MMOl 
v objektu NAMIRO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. ukládá 
náměstkovi primátora Mgr. Matouši Pelikánovi a tajemníkovi Bc. Janu Večeřovi pokračovat v 
jednání se společností NAMIRO s.r.o. dle důvodové zprávy. 
T: 13. 6. 2022 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora, Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu kontaktovat vybrané znalecké ústavy dle důvodové zprávy a 
prověřit časové a finanční podmínky vypracování znaleckého posudku. 
T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s odborem strategie a řízení vytipovat nemovité věci 
ve vlastnictví SMOl vhodné k případné směně, stanovit termíny a náklady na znalecké 
posudky dle důvodové zprávy 
T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí odboru strategie a řízení 
 

5. ukládá 
náměstkovi primátora Mgr. Matouši Pelikánovi, náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánu 
Bačákovi, a radnímu Mgr. Milanu Ferancovi jednat o možnostech koupě nabízených 
nebytových jednotek s městskými akciovými společnostmi dle diskuze na jednání RMO. 

T: 13. 6. 2022 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora, Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek 

primátora, Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
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6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu dopracovat důvodovou zprávu o srovnání obdobných nájmů 
kancelářských prostor v Olomouci. 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 3. 
 

 

4 Dodatek ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a 
povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění dodatků č. 1 až č. 11, který tvoří přílohu č. 1 
důvodové zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

a) Holická 51, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Holická 51, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Holečkova 9, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 

  

2. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34, Topolová 6, Olomouc, na dobu určitou 6 měsíců s 
XXXXX za podmínky doložení dohody manželů 

dle důvodové zprávy bod 3) 

  

3. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, Topolová 4, Olomouc, na dobu určitou 6 měsíců s 
XXXXX za podmínky doložení dohody manželů 

dle důvodové zprávy bod 4) 

 

3. bere na vědomí 
přechod nájmu bytu po úmrtí nájemkyně, byt č. 24, Holická 51, Olomouc, na syna XXXXX do 
31.7.2022 

dle důvodové zprávy bod 2) 
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4. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 80 m2 v 5. NP budovy č. p. 352, obč. vyb., ul. 
Tomkova č. o. 40, která je součástí pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle upravené 
důvodové zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 MŠ Husitská - energetická opatření - Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (změna) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační číslo 
115D316012355 z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na projekt "MŠ 
Husitská- energetická opatření". 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 805/4 a parc. č. 824/1, 
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc, jakožto povinného, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto 
oprávněného, spočívající v uložení a provozování zemního kabelového vedení VN, včetně 
práva vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s vybudováním, provozováním, 
údržbou, opravou, úpravou a odstraněním zemního kabelového vedení VN, v rozsahu 
geometrického plánu, na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč + DPH 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 28. 3. 2022 bod programu č. 4, bod důvodové zprávy č. 1.2 ve věci 
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. 
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4. 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 + DPH dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

5. revokuje 
usnesení RMO ze dne 28. 3. 2022 bod programu č. 4, bod důvodové zprávy č. 1.3 ve věci 
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. 

 

6. 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 + DPH dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na částech 
pozemků parc. č. 94/96 a parc. č. parc. č. 139/4, oba ostatní plocha v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p. 
Výpůjčka o celkové výměře 26 m2 ve prospěch statutárního města Olomouce proběhne na 
dobu určitou a bezúplatně. Budoucí služebnost o předpokládané celkové výměře 21,72 m2 
bude spočívat v právu umístění stavby přístupového a pobytového schodiště a úvaziště pro 
stání plavidel a umožnění vstupu a vjezdu na předmětné pozemky ve prospěch statutárního 
města Olomouce a bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně dle důvodové zprávy bod 
1.4. 

 

8. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit převod projektové dokumentace a postoupení práv a povinností stavebníka v rámci 
investiční akce „Hřbitov Neředín – výstavba veřejného WC“ ze statutárního města Olomouc 
(„převodce“) na Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace, tř. Míru 138/102, 779 00 
Olomouc Neředín, IČ: 00534943 („nabyvatel“) dle důvodové zprávy bod 2.1. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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8 Dodatek na navýšení rozpočtu pro akci "Úřad práce ČR, 
Olomouc - dopravní napojení" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci investičního záměru č. OI-
IP/INO/002446/2018/Mik, jehož předmětem je rozšíření položek rozpočtu a zvýšení 
předpokládané hodnoty investičního záměru, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

9 Veřejná zakázka č. 22001 - PPO II. B etapa - související 
investice - úvaziště lodí a přístupové schodiště - zrušení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. ruší 
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

10 Veřejná zakázka č. 22075 - Zimní stadion - mantinely - 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 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 9.1. 
 

 

11 Veřejná zakázka č. 22030 - Dodávka 2 vozidel pro rozvoz stravy 
do školských zařízení SMOl - zrušení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. ruší 
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 9.2. 
 

 

12 Veřejná zakázka č. 22077 - Dodávka 2 vozidel pro rozvoz stravy 
do školských zařízení SMOl II. - 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 
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc, náměstka primátora 

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: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 9.3. 
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13 Rozpočtové změny roku 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 - část A a B 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2022 dle důvodové zprávy - část A 

 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2022 dle důvodové zprávy - část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2022 dle 
důvodové zprávy - část B 

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

4. ukládá 
provést úsporná opatření z rozpočtu SMOl v roce 2022 na základě vývoje a čerpání rozpočtů 
jednotlivých odborů MMOl a zařadit úspory do Rezervy k dispozici RMO/ZMO za účelem 
zajištění ubytovacích kapacit pro obyvatele Ukrajiny stižené válečným konfliktem 

T: 9. 5. 2022 
O: vedoucí odborů a samostatných oddělení 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

14 Navýšení ZK společnosti Lesy města Olomouce, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 10. 12. 2021, bod usnesení č. 17, část č. 2 ve věci schválení navýšení 
základního kapitálu společnosti Lesy města Olomouce, a. s. nepeněžitým vkladem pozemků 
p.č. st. 147, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 14, p.č. 375/1, 
zahrada, 375/2, zahrada a p.č. 617/3, ostatní plocha; vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel. 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
navýšení základního kapitálu společnosti Lesy města Olomouce, a. s. nepeněžitým vkladem 
pozemků parc. č. st. 147 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 14 
včetně příslušenství a pozemky parc. č. 375/1 zahrada, parc. č. 375/2 zahrada, parc. č. 376, 
zahrada a parc. č. 617/3 ostatní plocha, vše zaps. na LV 414 pro kat. úz. Unčovice, obec 
Litovel. 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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15 Zastupování SMOL jako účastníka územních řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

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

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 13. 
 

 

17 Pravidla pronajímání městského majetku (mimo školská 
zařízení) – revokace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod č. 47., usnesení č. 45 Pravidla pronajímání městského majetku (mimo školská zařízení) 
přijatého na 32. schůzi RMO konané dne 11. 11. 2019 dle důvodové zprávy 

 

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

T: 25. 4. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

18 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s investiční akcí 
"Rekonstrukce pochozí lávky u medvědů a vlků v areálu Zoo 
Olomouc“ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s realizací investiční akce 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 

 

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

T: 25. 4. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

19 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

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

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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21 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Dobrovského 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Ladova 

 

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

 

22 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠPAGETÁRNA v ul. 1. 
máje 4, 779 00 Olomouc, v rozsahu 2,4 m2 pro žadatele p. XXXXX Oskava 6e, 788 01 
Oskava, na dobu od 18.4. do 31.10. 2022. 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení FABBRICA DI CAFFE v 
ulici  Ladova 1, Olomouc, v rozsahu 8,75 m2 pro žadatele fu Továrna na kávu, s.r.o, 
Ladova1, 779 00 Olomouc,  na dobu od 13.4. do 30.10. 2022. 

 

3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA 
DLOUHÉ v ulici Dlouhá 30, Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Kmochova 
2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2022. 

 

4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ GALLERY JOLA v 
ulici Denisova 8, Olomouc, v rozsahu 1,08 m2 pro žadatele pí XXXXX, Čechy 42, 751 15 
Domažlice, na dobu od 18.4. do 31.10. 2022. 

 

5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TAVERNA ALLEGRA v 
ul. Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 14,96 m2 pro žadatele fu BENELLI SERVICE s.r.o., 
Dolní náměstí 18/48, 779 00 Olomouc, na dobu od 20.4. do 31.10. 2022. 

 

6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SPORTBAR PREMIÉR 21 
v ulici tř. Míru 32, Olomouc, v rozsahu 21,36 + 21,56 m2  pro žadatele fu PREMIER 
MARKETING GROUP, spol. s r.o., 8. května 520/9, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.4. do 
30.9. 2022. 
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7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR VAGON v ulici 
Tylova 5, Olomouc, v rozsahu 0,96 m2 pro žadatele p. XXXXX, Žerůvky 44, 779 20 
Bystročice, na dobu od 18.4. do 31.10. 2022. 

 

8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR U ZUBRA v ulici 
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 19,60 m2 pro žadatele pí XXXXX, Šubova 46, 772 00 
Olomouc, na dobu od 20.4. do 30.9. 2022. 

 

9. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LAHŮDKY MARTINÁSEK 
v ulici Ostružnická 24,  Olomouc, v rozsahu 3 m2  pro žadatele fu LAHŮDKY – 
MARTINÁSEK s.r.o,  Pasteurova 13a, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9. 2022 

 

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

 

23 Dodatek č. 29 ke smlouvě s DPMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č. 29 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy 
cestujících dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 29 

T: 25. 4. 2022 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 

24 Smlouva o náhradní výsadbě s ŘSD ČR - Velkomoravská, II. 
etapa 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi podepsat Smlouvu o náhradní 
výsadbě 

T: 25. 4. 2022 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
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Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

25 Schválení účetních závěrek, finančního vypořádání 
příspěvkových organizací - škol za účetní období 2021, posílení 
prostředků z rezervních fondů do fondů investic 
příspěvkových organizací- škol 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s vyhláškou č.220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů účetní závěrky 
příspěvkových organizací - škol dle přílohy č. 1 a  2 bodu  A) důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. podpisem Protokolů o schvalování 
účetních závěrek jednotlivých příspěvkových organizací - škol dle vzoru uvedeného v příloze 
č. 3 důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, návrh finančního vypořádání roku 2021 příspěvkových organizací 
- škol dle přílohy č. 4  bodu B) důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
použití finančních prostředků rezervních fondů k posílení zdrojů investic příspěvkových 
organizací - škol dle přílohy č. 5 bodu C) důvodové zprávy 

 

6. schvaluje 
uložení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací  - škol dle bodu D) důvodové 
zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

7. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 9. 5. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

26 Smlouva o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 
1 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Smlouvu o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc - Nemilany, Raisova 1, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku školy 

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

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

27 Smlouva o zajištění ubytovací kapacity 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv dle příloh č. 1 a 2 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora podpisem smluv 

 

4. schvaluje 
zapojení příspěvku ze smlouvy dle přílohy č. 1 do rozpočtu odboru ochrany a příspěvku ze 
smlouvy dle přílohy č. 2 do rozpočtu odboru sociálních věcí a z toho vyplývající rozpočtové 
změny 

 

5. určuje 
k zajištění ubytování osob vymezených nařízením vlády České republiky ze dne 16. 3. 2022, 
č. 207, pro poskytování nouzového ubytování kapacitu 19 lůžek v Domově pro ženy a matky 
s dětmi SMOI, Holečkova 7, Olomouc. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 

28 Zajištění služeb TSMO - Ukrajina 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařazení finančních prostředků do nekrytých požadavků a jejich vykrytí z rezervy k dispozici 
RMO/ZMO nejpozději do 30. 6. 2022 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 26. 
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29 Individuální dotace - Divadelní Flora 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
individuální dotaci v oblasti kultury dle předložené důvodové zprávy včetně návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2022 a uzavření navržené smlouvy o 
poskytnutí dotace 

 

4. ukládá 
předložit individuální dotaci v oblasti kultury na nejbližším jednání Zastupitelstva města 
Olomouce 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

30 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zrušení oddělení zprostředkující subjekt ITI Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2022 

 

3. schvaluje 
organizační změnu v odboru dotačních projektů Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2022 

 

4. schvaluje 
organizační změnu v odboru strategie a řízení Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2022 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

Bod programu: 28. 
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31 Stanovení termínu a návrh programu 22. zasedání ZMO - 
zrušení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ruší 
usnesení č. 37 Rady města Olomouce ze dne 28. 3. 2022, týkající se Stanovení termínu a 
návrhu programu 22. zasedání ZMO 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 29. 
 

 

32 Rozhodnutí jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
při výkonu působnosti valné hromady - odvolání člena dozorčí 
rady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
ke dni 11. 4. 2022 z funkce člena dozorčí rady pana Mgr. Hynka Melichara, Ph.D., nar. 29. 5. 
1982 v Olomouci 

 

3. ukládá 
primátorovi města ihned vydat rozhodnutí jediného akcionáře 

T: 25. 4. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 30. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


