
 

USNESENÍ 
 

z 113. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 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 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 25. 4. 2022 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

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

 

2 Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města 
Olomouce na období 2022 – 2027 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dokument Strategie kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022-2027 
včetně Akčního plánu rozvoje kultury a kreativních průmyslů pro rok 2022 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Dodatky Rámcových smluv o financování projektů - 
koordinované tahy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu "Hraniční ulice - 
koordinovaný tah, SSZ“ dle upravené přílohy č. 1 

 

3. schvaluje 
navrhovaný postup dle bodu 2 důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Tř. 1. Máje - návrh na schválení smíru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
podat na soud návrh na schválení smíru prostřednictvím Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný 
ve věci žaloby podané žalobkyní XXXXX na statutární město Olomouc dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

 

6 Veřejná zakázka č. 22029 - Oprava havarijního stavu 
tramvajové křižovatky a vozovky Okresní soud - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.1. 
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7 Veřejná zakázka č. 22033 – Oprava vozovky a chodníku na tř. 
Svobody – Oprava autobusové zastávky Tržnice – Oprava 
havarijního stavu tramvajové trati křižovatky tř. Svobody – 
Aksamitova – zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.2. 
 

 

8 Veřejná zakázka č.  22067 - Pořízení kamerového setu pro 
snímání registračních značek vozidel - 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: 5.3. 
 

 

9 Rozpočtové změny roku 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 včetně přílohy 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2022 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2022 
dle důvodové zprávy 

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

10 Návrh závěrečného účtu za rok 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se návrhu závěrečného účtu za rok 2021 včetně všech příloh 

 

2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce "Návrh závěrečného účtu za 
rok 2021" včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

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

3. doporučuje zastupitelstvu města 
a) v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2021 a to "bez 
výhrad" 

b) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

11 Účetní závěrka k 31. 12. 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 

 

2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce účetní závěrku SMOl 
sestavenou k 31.12.2021 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími povinnost a organizaci 
schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku 

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

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2021 v souladu se zákonem o účetnictví č. 
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563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími 
povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit náměstka primátora Ing. Otakara Štěpána Bačáka podpisem „Protokolu o 
schvalování účetní závěrky“ 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

12 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánu Bačákovi předložit výše citovanou vyhlášku na 
zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

13 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Dolní Hejčínská 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

14 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení IMPERIUM v ulici 
Kapucínská 1 , Olomouc, v rozsahu 18,75 m2  pro žadatele   fu Imporip Gastro s.r.o.,  Dolní 
náměstí  165/23,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 6.5. do 31.10. 2022. 
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2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  Q SEDM PUB v ulici  
Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu 28,04 m2 pro žadatele  fu Q semd pub, s.r.o., Krasická 
359/51, 796 01 Prostějov 1,  na dobu  od 1.5. do 31.10.  2022. 

 

3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAVÁRNA V LESE na 
Žerotínově náměstí 3, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele pí XXXXX , Bukovická 73, 788 
15 Velké Losiny, na dobu od 6.5. do 31.10. 2022. 

 

4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ v 
ulici   Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 27 m2  pro žadatele fu EcoFin Business, s.r.o., 
Partyzánská 1461/49, 792 01 Bruntál, na dobu od 1.5. do 31.10. 2022. 

 

5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINOTÉKA PETRY 
KOBZOVÉ v ulici Polská (Tolstého 2), Olomouc, v rozsahu 4 m2 pro žadatele pí XXXXX, 
Tolstého 208/2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2022. 

 

6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NA BŘEHU RHÔNY v 
ulici Dolní náměstí 2, Olomouc, v rozsahu 41m2 pro žadatele p. XXXXX, Myslbekova 428/7, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2022. 

 

7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VYHOUKANÁ SOVA v 
ulici 1. máje (Kosinova 2), Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele fu Tekuté štěstí s.r.o., 
Resslova 12, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 10.5. do 31.10.  2022. 

 

8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SOUKROMÝ PODNIK 
CAPONE na Dolním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 11,7m2 pro žadatele p. XXXXX, 783 
47 Hněvotín 336, na dobu od 1.5. do 31.10. 2022. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

15 Místní akční plán vzdělávání Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle přílohy č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 20_082/0022939-01 
operačního programu věda, výzkum vzdělávání na realizaci projektu Místní  akční plán III 
vzdělávání Olomouc. 
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3. schvaluje 
prodloužení 1 funkčního místa na odboru školství dle bodu 2 důvodové zprávy. 

 

4. souhlasí 
se zařazením investičních priorit do Strategického rámce MAP dle důvodové zprávy a dle 
upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 12. 
 

 

16 Stanovisko SMOl k navýšení kapacity soukromých škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. vydává 
kladné stanovisko ke zvýšení kapacity Česko Britské Mezinárodní školy s.r.o. dle důvodové 
zprávy 
 

3. vydává 
kladné stanovisko k navýšení kapacity ScioŠkoly Olomouc - základní škola, s.r.o. dle 
důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 9. 5. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

17 Předzahrádka - zeleň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U KALČI nacházejícího se 
ve vegetační ploše na ulici Lesní v Olomouci, v rozsahu 27 m2 na demontovatelném pódiu 
pro žadatele Mikulda Kalda s.r.o. 

 

3. ukládá 
informovat žadatele 

T: 9. 5. 2022 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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18 Projekt Bezbariérová Olomouc v roce 2021 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

19 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
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 

 

3. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na: 

byt v ulici Černá cesta 14, byt č. 2 o velikosti 2+1, v 1. NP s XXXXX, za podmínek dle bodu 
č.1) důvodové zprávy 

byt v ulici Černá cesta 21, byt č. 15 o velikosti 2+1, v 5. NP s XXXXX, za podmínek dle bodu 
č. 2) důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

20 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. doporučuje 
postup dle varianty 9 upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 17. 
 

 

21 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 1068 ostatní plocha a části pozemků parc. č. 
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1067 ostatní plocha o výměře 74 m2 a parc. č. 1946 ostatní plocha o výměře 18 m2, vše v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra částí pozemků bude upřesněna po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 318 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 878/17 orná půda (dle GP parc. č. 878/28) o výměře 45 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 1028/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1028/27) o 
výměře 22 m2 a parc. č. 1033 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1033/4) o výměře 66 m2, vše v 
k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

5. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 530 zahrada (dle GP parc. č. 530/1) o výměře 276 m2  v 
k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

6. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1959/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1959/4) o výměře 
1847 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

7. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 1105/5 ostatní plocha o výměře 4 653 m2, část 
pozemku parc. č. 1105/6 zahrada o výměře 167 m2 a pozemek parc. č. 1105/7 zahrada o 
výměře 92 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 

 

8. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 124/6 ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku 
parc. č. 75/135 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2 a části pozemků parc. č. 79/4 ostatní 
plocha o výměře 1 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 125/2 ostatní 
plocha o výměře 1 m2,  parc. č. 75/79 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, parc. č. 368/4 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 800/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 590/4 
ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 549/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

9. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 69/1 ostatní plocha o výměře 305 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 

 

10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 210/5 ostatní plocha o výměře 211 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
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11. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 210/5 ostatní plocha o výměře 211 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 

 

12. schvaluje 
záměr udělit souhlas s výpůjčkou pozemku parc. č. 2630/2 trvalý travní porost v k. ú. 
Huzová, obec Huzová propachtovaného pachtovní smlouvou č. OMAJ-
PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků společnosti 
Lesy města Olomouce, a. s., a to pobočnému spolku Junák – český skaut, středisko 
Šternberk, z. s. dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 

 

13. schvaluje 
záměr udělit souhlas s výpůjčkou části pozemku parc. č. 195 trvalý travní porost o výměře 6 
000 m2 v k. ú. Mutkov, obec Mutkov propachtovaného pachtovní smlouvou č. OMAJ-
PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků společnosti 
Lesy města Olomouce, a. s., a to panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 

 

14. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – garážové stání č. 5 o výměře 21,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 

 

15. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 36,19 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, bydlení, ul. 
Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 

 

16. nevyhovuje žádosti 
společnosti Projekt Kašparova s.r.o. o udělení souhlasu s vybudováním parkovacích stání, 
komunikace, chodníku, přípojek, cyklostezky a dalších stavebních objektů na pozemku parc. 
č. 830 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce v rámci navrženého řešení stavby „Koleje Kašparova“ dle důvodové zprávy bod č. 
2.1. 

 

17. schvaluje 
odstoupení od záměru schváleného RMO dne 28. 3. 2022 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 (aukce C) za minimální kupní 
cenu ve výši 410.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

18. schvaluje 
zrušení podmínek veřejné elektronické aukce (aukce C) schválených RMO dne 28. 3. 2022 
týkajících se prodeje pozemků 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 dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

19. 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 dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

20. schvaluje 
změnu náležitostí nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 487/6 ostatní plocha o celkové 
výměře 8 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 824/2 orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany a 
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parc. č. 1051/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc 
společnosti Czech Outdoor s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

21. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy 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, spočívající v přistoupení dalšího 
nájemce, a to pana XXXXX k této smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

22. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/001137/2015/Mlc ze dne 13. 4. 2015, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 4 uzavřené s pobočným spolkem Tělocvičná jednota Sokol Olomouc – 
Nový Svět, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 724/2 ostatní plocha o 
výměře 5 250 m2 a pozemku parc. č. st. 1258 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2, 
oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, spočívající v prodloužení doby výpůjčky do 31. 12. 
2035 a udělení souhlasu s výměnou umělého travnatého povrchu na předmětu výpůjčky dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

23. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi části pozemku parc. č. 740 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 740/4) o výměře 44 m2 
v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 24 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
3.1. 

 

24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 243 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú 
Droždín, obec Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

25. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce pana XXXXX ze dne 13. 1. 2022 na koupi ideálního podílu 1/27 na pozemku parc. č. 
874 orná půda o výměře 496 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

26. doporučuje zastupitelstvu města 
trvat na usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019 ve věci nevyhovění žádosti pana Gustava Císaře 
o směnu pozemku parc. č. 243 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú Droždín, obec 
Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce za ideální podíl 1/27 části pozemku 
parc. č. 874 orná půda (dle GP č. parc. č. 874/2 orná půda) o výměře 106 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

27. nevyhovuje žádosti 
společnosti FAMILY BARF s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 806/1 ostatní plocha o 
výměře 30 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

28. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 732/16 ostatní plocha o výměře 24 m2 v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 732/16 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
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30. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1116/1 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

31. revokuje 
usnesení RMO ze dne 28. 3. 2022 bod č. 2, část č. 35 ve věci doporučení ZMO 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. 

 

32. 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 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

33. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 700/27 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní XXXXX za 
kupní cenu ve výši 21 605,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

34. schvaluje 
uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na části pozemku parc. č. 
691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/10 lesní pozemek) o výměře 61 m2 a na 
pozemcích parc. č. 695/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 695/2 ostatní plocha, vše v 
k. ú. Lošov, obec Olomouc, v důsledků jevů majících původ na pozemku parc. č. 691/3 lesní 
pozemek v k. ú. Lošov, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

35. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 695/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov, obec Olomouc, na 
kterém se nachází budova č.e. 7, rod. rekr., ve vlastnictví kupujícího, a parc. č. 695/2 ostatní 
plocha a části pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/10 lesní pozemek) 
o výměře 61 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 108 
930,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

36. schvaluje 
uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích parc. č. 2027/1 
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2027/2 ostatní plocha vše v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc, v důsledků jevů majících původ na pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 3.7. 

 

37. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 2027/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova 
bez čp/če, jiná st., ve vlastnictví XXXXX, a parc. č. 2027/2 ostatní plocha vše v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc manželům XXXXX a XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve 
výši 60 970,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

38. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. OMAJ-SMV/KUP/001970/2017/Mlc ze dne 7. 9. 
2017 uzavřené s Vojenskou nemocnicí Olomouc, příspěvkovou organizací, kterým dojde k 
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prodloužení termínu pro rekonstrukci ohradní zdi na pozemcích parc. č. st. 3/2 zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. 24/3 zahrada, parc. č. 37/3 zahrada a parc. č. 24/1 zahrada, vše v 
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc do 5. 10. 2026 dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

39. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování uměleckého díla – sochy „Revoluce“ z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

40. ukládá 
odboru investic MMOl zpracovat projektovou dokumentaci na umístění sochy „Revoluce“ na 
pozemku parc. č. 624/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.1. 

T: prosinec 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

41. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/001830/2017/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o., jako budoucím dárcem, dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2. 

 

42. schvaluje 
dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-EM-BKS/002703/2019/Hrb mezi 
statutárním městem Olomouc a společností Nemovitosti & Obchod s. r. o., dle důvodové 
zprávy bod č. 4.3. 

 

43. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
vodovodu DN 80 s manžely XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

44. schvaluje 
dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-IM-BKS/003070/2017/Hrb mezi 
statutárním městem Olomouc a společností Nová Lazecká s. r. o., dle důvodové zprávy bod 
č. 4.5. 

 

45. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou komunikace na pozemku parc. č. 864/1 
ostatní plocha v k. ú. Křelov-Břuchotín, obec Křelov, se společností KAROLI TRADE s.r.o., 
dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

46. souhlasí 
s postoupením smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-EM/BKS/000230/2019/Hrb ze 
společnosti Xena Bohemia, a.s. na společnost Curtain Bohemia s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 4.7. 

 

47. souhlasí 
s postoupením dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací č. OMAJ-
EM/DOH/000975/2019/Hrb ze společnosti Xena Bohemia, a.s. na společnost Curtain 
Bohemia s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
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48. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 8. 2021 bod programu 2, bod č. 6. 11. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 504/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

49. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 8. 2021 bod programu 2, bod č. 6. 11. 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. 504/1 ostatní plocha v 
k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.1. 

 

50. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 504/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

51. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 504/1 ostatní plocha v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.1. 

 

52. revokuje 
usnesení RMO ze dne 20. 12. 2021 bod č. 2, část č. 72 ve věci schválení zřízení věcného 
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 
1221/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

53. revokuje 
usnesení RMO ze dne 20. 12. 2021 bod č. 2, část č. 73 ve věci schválení uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

54. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

55. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.2. 

 

56. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 2. 2022, bod programu č. 3., bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
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VN a optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1917/3, parc. č. 1918/4, parc. č. 
1918/18, parc. č. 1918/26  a parc. č. 1918/27, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 1917/3 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 597/14 
ostatní plocha v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

57. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 2. 2022, bod programu č. 3., bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN a optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 1917/3, parc. č. 1918/4, parc. č. 1918/18, parc. č. 1918/26  a parc. č. 
1918/27, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1917/3 ostatní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 597/14 ostatní plocha v k. ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 

 

58. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN včetně 
všech součástí a příslušenství na pozemcích parc. č. 1917/3, parc. č. 1918/4, parc. č. 
1918/18, parc. č. 1918/26  a parc. č. 1918/27, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 1917/3 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 597/14 
ostatní plocha v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

59. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN včetně všech součástí a příslušenství na pozemcích 
parc. č. 1917/3, parc. č. 1918/4, parc. č. 1918/18, parc. č. 1918/26  a parc. č. 1918/27, vše 
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1917/3 ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 597/14 ostatní plocha v k. ú. Bystrovany, obec 
Bystrovany ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

60. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 2. 2021 bod č. 2, část č. 52 ve věci schválení zřízení věcného 
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 
116/8 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

61. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 116/8 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

62. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 11. 2020 bod č. 2, část č. 82 ve věci schválení zřízení věcného 
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 
331/2 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
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63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 331/2 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

64. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 606 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

65. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 606 ostatní plocha v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.6. 

 

66. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 559/3 a parc. č. 557/5, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

67. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 559/3 a parc. č. 557/5, vše 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

68. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN 
na pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

69. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN a VN na pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.8. 

 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

71. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.9. 
 

72. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 7. 2019 bod č. 2, část č. 129 ve věci schválení zřízení věcného 
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břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 
98/5, parc. č. 101/2, parc. č. 116/33 a parc. č. 177, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.10. 
 

73. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 98/5, parc. č. 116/33 a parc. č. 116/40, vše ostatní plocha v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.10. 
 

74. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 12. 2019 bod č. 2, část č. 76 ve věci schválení zřízení věcného 
břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 
121/2 a parc. č. 144/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 

 

75. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 121/2 a parc. č. 144/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 

 

76. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 603/9 a parc. č. 606/1, oba ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

77. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 603/9 a parc. č. 606/1, oba ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

78. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 5/8, parc. č. 5/12, parc. č. 5/34 a parc. č. 132/23, vše ostatní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 87, parc. č. 88/1, parc. č. 88/15, parc. č. 88/35, 
parc. č. 485/2, parc. č. 495/4 a parc. č. 536/1, vše ostatní plocha, parc. č. 235/23, parc. č. 
235/25, parc. č. 235/28, parc. č. 235/32 a parc. č. 235/39, vše orná půda, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.13. 

 

79. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/12, parc. č. 5/34 a parc. č. 
132/23, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 87, parc. 
č. 88/1, parc. č. 88/15, parc. č. 88/35, parc. č. 485/2, parc. č. 495/4 a parc. č. 536/1, vše 
ostatní plocha, parc. č. 235/23, parc. č. 235/25, parc. č. 235/28, parc. č. 235/32 a parc. č. 
235/39, vše orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
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22 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, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

RK Invest, s.r.o., Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, U hradeb 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX,XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 8, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

  

b) na 2 roky s nájemci – byty pro seniory, bezbariérové byty: 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
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XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

Božena Finková, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Školní 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 3, Olomouc – na 3 měsíce 
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XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

  

e) do 18.6.2022 s nájemci: 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.6.2022 

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

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

23 Dotace v oblasti cestovního ruchu a IC 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně upravených příloh 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 do 50 tis. Kč dle upravených příloh důvodové 
zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle upravených 
příloh důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle upravených příloh důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi roku 2022 do 50 tis. Kč 
dle upravené přílohy důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle upravených příloh důvodové zprávy 

T: 27. 6. 2022 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
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24 Olomoucký 1/2 Maraton -smlouva o spolupráci při zajištění 
organizace závodu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh Smlouvy o spolupráci na zajištění organizace 1/2 Maratonu Olomouc 2022-2024 dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi města Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA podepsat Smlouvu o spolupráci na 
zajištění organizace 1/2 Maratonu Olomouc 2022- 2024 

T: 9. 5. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

25 Změny v komisích (KPOZ) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
z funkce tajemnice KPOZ paní Marii Romanovskou 
 

3. jmenuje 
do funkce tajemnice KPOZ paní Martinu Novotnou 
 

4. odvolává 
z funkce členky KPOZ paní Martinu Novotnou 
 

5. jmenuje 
do funkce členky KPOZ paní Marii Romanovskou 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

26 Organizační záležitosti - Nebytový prostor kulturní dům 
Nemilany. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
svěření objektu dle upravené důvodové zprávy do užívání odboru kancelář tajemníka 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 23. 
 

 

27 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru správních činností Magistrátu města Olomouce dle upravené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2022 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 23.1. 
 

 

28 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
rozvázání pracovního poměru dohodou vedoucí odboru kancelář primátora Magistrátu města 
Olomouce Ing. Heleny Ondrýskové dnem 30. 5. 2022 
 

3. pověřuje 
zastupováním vedoucího odboru kancelář primátora Magistrátu města Olomouce v plném 
rozsahu Mgr. Helenu Plachou s účinností od 31. 5. 2022 do doby nástupu nového vedoucího 
odboru kancelář primátora z výběrového řízení 
 

4. ukládá 
tajemníkovi vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí odboru kancelář primátora 
MMOl 
T: 9. 5. 2022 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

5. schvaluje 
složení výběrové komise dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 23.2. 
 
 
 
V Olomouci dne: 27. 4. 2022 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. 
primátor města Olomouce 

Mgr. Matouš Pelikán v. r. 
náměstek primátora 

  

 


