
ZÁPIS 
 

ze 121. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 7. 2022 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek 
 
náměstci primátora 

 
Major, Pelikán, Bačák, Konečný, Záleská 

 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Feranec (do 11:50 hodin), Tichý (nepřítomen od 
11:50 do 12:05 hodin), Giacintov 
 
Kolářová, Holpuch 
 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Doleželová  
Vychodilová 

  

 
čas zahájení: 9:00 hodin zasedací místnost rady, Hynaisova 
 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním  
  plněním) 
2 2. Majetkoprávní záležitosti 
3 3. Veřejná zakázka č. 21112 – Měření rychlosti v Olomouci – zahájení, komise 
4 3.1. Veřejná zakázka č. 22003 – Rekonstrukce operačního střediska Městské 

policie – stavební úpravy – vyloučení, zadání 
- 4.  Organizační záležitosti – Dodatek č. 1 „Vnitřního předpisu k zadávání  
  veřejných zakázek statutárního města Olomouce“ - STAŽENO 
5 5.  Nominace zástupců SMOl do Pracovních skupin ŘV ITI pro tvorbu  
  programových rámců a realizaci ISg ITI OA 21+ 
6 6. Technické služby města Olomouce, a.s. – přechozí souhlas se zahájením  
  zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při  
  výkonu působnosti valné hromady 



7 7. Bytové záležitosti 
8 8. Rozpočtové změny roku 2022 
- 9. Označení vlastníka – STAŽENO 
9 10.  Zvláštní užívání komunikací 
10 11. Předzahrádky 
11 12. Fond pomoci olomouckým dětem – změna výše schváleného finančního daru 
12 13. Odměna ředitelky příspěvkové organizace – školy 
13 14. Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
14 15. Informace o mimořádné události 
15 16.  Personální změna v příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a  
  Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 – NA STŮL 
16 17.  Různé – NA STŮL 
- 18. Informace členů rady 

 
    

 
 
   
 

o O o 
 
121. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh 
programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro. 
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
 
V úvodu byla členům rady představena studie obnovy skleníků Výstaviště Flora Olomouc, 
a.s. za přítomnosti zástupců představenstva VFO, a.s. – Ing. Fuglíčkové, Ing. Svačinky; 
vedoucího odboru strategie a řízení – Ing. Bogoče a autora architektonického řešení – doc. 
Ing. Krejčiříka.  
Doc. Krejčiřík prezentoval studii obnovy palmového skleníku a sbírkových skleníků, včetně 
možné etapizace, dále představil jednotlivé kroky pro zahájení realizace projektu; závěrem 
seznámil členy rady s odhadem finančních nákladů. V rozpravě společně s konzultanty 
reagoval na dotazy radních. 
Náměstek Bačák byl pověřen úkolem: zpracovat investiční záměr a energetickou bilanci     
(T: 26. 9. 2022), kterou následně předloží RMO. 
 
 
 
Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním plněním) 
Konzultant: Bogoč – odbor strategie a řízení 
Primátor provedl materiálem po stranách.  
Rozprava byla vedena k bodu č. 16 – Aktivní město – vouchery 2022, kdy náměstkyně 
Záleská požádala o výjimku při zaměstnávání brigádníků v Informačním centru Olomouc, 
zvláště pak v případě osobní registrace do projektu podpory volnočasových aktivit seniorů. 
Tajemník MMOl přislíbil součinnost. 
Periodické úkoly – čtvrtletní: 
Radní požádali, aby byla doplněna informace o dalším postupu projektu Odpadového centra 
Olomouc a akciové společnosti Servisní společnost Olomouckého kraje. Bogoč reagoval, že 
zpráva bude předložena na jednání RMO 8. 8. 2022 s tím, že bude odboru strategie a řízení 
uloženo informovat radu ve čtvrtletním intervalu o aktuální situaci uvedeného projektu. 



Materiál byl schválen bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 

- k termínu plnění 18. 7. 2022 dle části A) důvodové zprávy 

- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 

- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 

 

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

 

3. vypouští ze sledování 
část 4, bodu 14 usnesení RMO ze dne 26. 4. 2021 , týkající se Správy a provozování 
teplárenské infrastruktury v majetku SMOL po roce 2024 dle části C/ důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 

Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kličková, Hrbáčková – odbor majetkoprávní; Bogoč, Křenková – odbor 
strategie a řízení; Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech. Rozprava byla vedena k bodům: 
3.1. – smlouva o budoucí kupní smlouvě na stavbu komunikace v k. ú. Nemilany – po 
rozpravě, kde konzultanti reagovali na dotazy, radní respektovali doporučení majetkoprávní 
komise a trvají na usnesení ze dne 9. 5. 2022. 
4.1. – zřízení služebností uložení a provozování vodovodu v k. ú. Svatý Kopeček a k. ú. 
Droždín – Kličková citovala stanovisko společnosti MOVO, a.s. k uvedené problematice; po 
rozpravě bylo rozhodnuto nevyhovět žádosti společnosti A. I. B. INVEST s.r.o. 
Ostatní body byly projednány bez rozpravy.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 50/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 50/19 ostatní 
plocha) výměře 109 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za pozemek parc. č. 504/5 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
vlastnictví pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 202/6 ostatní 
plocha) o výměře 8 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 202/5 ostatní 
plocha) o výměře 13 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.1.3. 

 

 



4. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 615/19 ostatní plocha o výměře 2 250 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc společnosti MORKUS Morava s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

5. trvá 
na usnesení RMO ze dne 9. 5. 2022 ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na stavby komunikace včetně obratiště, chodníku a veřejného osvětlení na 
pozemcích parc. č. 1209/1, parc. č. 654, vše ostatní plocha, parc. č. 868/5 a parc. č. 868/14, 
vše orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, s XXXXX, na usnesení RMO ze dne 9. 
5. 2022 ve věci nesouhlasu se spolufinancováním výstavby části komunikace v ul. Zákřovská 
ze strany SMOl a na usnesení RMO ze dne 27. 6. 2022 ve věci nevyhovění požadavkům 
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

6. nevyhovuje žádosti 
společnosti A. I. B. INVEST, s.r.o. o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na 
pozemcích parc. č. 602/1 a parc. č. 603, oba ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, uložení a 
provozování splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 554/4 orná půda a parc. č. 602/1 
ostatní plocha, oba v k. ú. Svatý Kopeček a parc. č. 1336/2 lesní pozemek v k. ú. Droždín a 
uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 554/4 a parc. č. 555/3, oba 
orná půda, parc. č. 602/1 a parc. č. 603, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Svatý Kopeček a 
parc. č. 1336/2 lesní pozemek a parc. č. 1336/4 ostatní plocha, oba v k. ú. Droždín, vše obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 

 

 

Bod programu: 3. 
Veřejná zakázka č. 21112 – Měření rychlosti v Olomouci – zahájení, komise 
Konzultanti: Neplechová, Pizur – odbor investic 
Tajemník uvedl bod. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy členů rady ohledně přesné 
specifikace předmětu veřejné zakázky a technické kvalifikace. Do komise z řad členů rady 
byl nominován Mgr. Miloslav Tichý. Schváleno bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

 

4. pověřuje 
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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 

 

 

Bod programu: 3.1. 
Veřejná zakázka č. 22003 – Rekonstrukce operačního střediska Městské policie – 
stavební úpravy – vyloučení, zadání 
Konzultantka: Neplechová – odbor investic 
Primátor uvedl bod. Po rozpravě, kde konzultantka reagovala na dotazy, byl materiál 
schválen v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 

 

Bod programu: 4. 
Organizační záležitosti – Dodatek č. 1 „Vnitřního předpisu k zadávání veřejných 
zakázek statutárního města Olomouce - STAŽENO 
Konzultantka: Neplechová – odbor investic 
Tajemník blíže okomentoval materiál a v rozpravě společně s konzultantkou reagoval na 
dotazy radních. Členové rady požádali o doplnění materiálu v intencích rozpravy – tj. 
statistiky podlimitních zakázek; dále byla vedena diskuse nad navýšeným limitem pro přímé 
zadání. Na závěr požádal předkladatel o stažení materiálu s tím, že bude doplněn dle závěru 
diskuse a výše limitu bude projednána s příslušnými odbory. 
 

 

Bod programu: 5. 
Nominace zástupců SMOl do Pracovních skupin ŘV ITI pro tvorbu programových 
rámců a realizaci ISg ITI OA 21+ 
Konzultanti: Bogoč, Struna 
Primátor okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 



 

2. jmenuje 
zástupce SMOl do Pracovních skupin ŘV ITI pro tvorbu programových rámců a realizaci 
Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 
dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 

Bod programu: 6. 
Technické služby města Olomouce, a.s. – přechozí souhlas se zahájením zadávacího 
řízení a s uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti 
valné hromady 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení; Dostál – předseda představenstva 
TSMO, a.s. 
Primátor uvedl bod.  
Předseda představenstva – Ing. Dostál blíže okomentoval předloženou veřejnou zakázku 
týkající se využití komunálních odpadů a v rozpravě reagoval na dotazy radních. Dostál dále 
uvedl, že v současné době je cca 60% komunálního odpadu spalováno ve spalovně SAKO 
Brno a 40% komunálního odpadu je uloženo na skládce (Mrsklesy) zároveň doplnil, že 
z finančního hlediska je výrazně výhodnější spalování odpadu. Na závěr Dostál sdělil, že 
ročně je zpracováno 25 tisíc tun směsného odpadu. 
Schváleno bez úprav v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby 
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu se zahájením zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „20/VZ/22 Využití komunálních odpadů“ dle důvodové zprávy  

a s následným uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. 

 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové 
zprávy. 

T: 8. 8. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 

 

 

Bod programu: 7. 
Bytové  záležitosti 
Konzultant: Zelenka – SNO, a.s. 
Pelikán provedl materiálem. Diskuse byla vedena k délce nájemného a dalšího možného 
využití tzv. „zůstatkových bytů“. 
Po rozpravě byl materiál schválen bez úprav v předloženém znění. 



Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

a) Balbínova 5, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 9 o velikosti 2+1 se XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 4 o velikosti 1+kk s Moravským divadlem Olomouc, p.o. 
dle důvodové zprávy bod 4) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Na Trati 82, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 



  

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

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, 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 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

Charita Olomouc, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

Charita Olomouc, Černá cesta 14, Olomouc 

Charita Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 7, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 



XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Školní 1, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 3, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

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

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

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc – byt pro seniory – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc – na 3 měsíce 

  

e) do 31.1.2023 s nájemci: 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 



XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2023 



XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 



XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2023 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2023 

dle důvodové zprávy bod 7 a, b, c, d, e) 

 

3. bere na vědomí 
a) vyjádření nájemce XXXXX k užívání bytu č. 7, Sladkovského 1B, Olomouc a schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na 6 měsíců 

dle důvodové zprávy bod 2) 

  

b) předloženou důvodovou zprávu o spolupráci s exekutorskými úřady za období 1-7/2022 

dle důvodové zprávy bod 8) 

 

4. uděluje 
souhlas Moravskému divadlu Olomouc, p.o. podepsat nájemní smlouvu na byt č. 4 v domě 
Horní náměstí 21, Olomouc, pronajatý SmOl prostřednictvím SNO a.s. 



dle důvodové zprávy bod 4) 

 

5. nevyhovuje 
a) žádosti nájemce XXXXX o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 25, Topolová 6, 
Olomouc, na dobu delší než 6 měsíců a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu 
určitou 6 měsíců 

dle důvodové zprávy bod 3) 

b) žádosti nájemce XXXXX o kompletní rekonstrukci a stavební úpravy v bytě č. 5, Černá 
cesta 12, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 5) 

 

6. ukládá 
SNO, a.s., navrhnout ukončení nájmu dohodou, byt č. 5, Černá cesta 12, Olomouc, nájemce 
XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 5) 

T: 22. 8. 2022 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

7. schvaluje 
neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc, byt č. 5 

dle důvodové zprávy bod 5) 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 

 

Bod programu: 8. 
Rozpočtové změny roku 2022 
Konzultantka: Dokoupilová – odbor ekonomický 
Bačák blíže okomentoval předložené rozpočtové změny. Ze soupisu nekrytých požadavků 
doporučil k vykrytí položku č. 6 s tím, že schválení je v kompetenci ZMO, proto bude návrh 
k vykrytí předložen na jednání zastupitelstva. Dále upozornil, že na stůl byla rozdána 
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Olomouce, 
která bude rovněž předložena ke schválení ZMO s tím, že výše finanční pomoci je 
promítnuta v části B předloženého materiálu. 
Radou schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 včetně přílohy č. 1  

- část A a B, a přílohy č. 2 „Smlouva o návratné finanční výpomoci“ 

 

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

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
schválit uzavření „Smlouvy o návratné finanční výpomoci“ dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 



4. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit náměstka primátora doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. podpisem „Smlouvy o 
návratné finanční výpomoci“ dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

5. 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 

c) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení přílohu č. 2 „Smlouva o návratné 
finanční výpomoci“ 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 

 

 

Bod programu: 9. 
Označení vlastníka – STAŽENO 

Materiál byl na návrh předkladatele stažen. 
 
 

Bod programu: 10. 
Zvláštní užívání komunikací 
Major blíže okomentoval jednotlivé žádosti s tím, že u všech žádostí doporučuje akceptovat 
stanovisko odboru dopravy a územního rozvoje. Schváleno dle návrhu příslušného odboru.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

 

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

 

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

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Za poštou 

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. U sportovní haly 

 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Koželužská 

 

 



7. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na ul. Dvořákova 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 

 

Bod programu: 11. 
Předzahrádky 
Major okomentoval předloženou žádost. Radou schváleno bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR MERLIN v ulici 
Masarykova tř. 5, 779 00 Olomouc, v rozsahu 19,2 m2 pro žadatele XXXXX, na dobu od 
27.7. do 31.10. 2022. 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 

 

Bod programu: 12. 
Fond pomoci olomouckým dětem – změna výše schváleného finančního daru  
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný uvedl bod. Fantová v rozpravě blíže okomentovala změnu výše schváleného 
účelového daru ve 2. výzvě Fondu pomoci olomouckým dětem. Radou akceptováno bez 
výhrad a schváleno v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
část přílohy ( žádosti č. 31, 32 a 33) schválené Radou města Olomouce dne 27.6.2022 v 
rámci bodu 44 usnesení 

 

3. schvaluje 
upravenou výši finančního daru dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
informovat žadatelku o přijatém usnesení 

T: 8. 8. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 

 

 

 

 



Bod programu: 13. 
Odměna ředitelky příspěvkové organizace – školy 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Konečný uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez 
rozpravy a bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odměnu ředitelce příspěvkové organizace - školy dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 

 

Bod programu: 14. 
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
Konzultant: Pečinka – odbor sociálních věcí  
Primátor uvedl bod za nepřítomnou náměstkyni Kolářovou. 
Na stůl byla rozdána příloha důvodové zprávy s návrhem uzavření nájemních smluv o 
poskytnutí nájmu bytu pro ukrajinské uprchlíky. Konzultant uvedl, že všichni zájemci splňují 
kritéria pro přidělení bytu a zároveň konstatoval, že všechny byty, které byly vyčleněny pro 
ukrajinské uprchlíky, jsou v současné době využity. Radou akceptováno bez výhrad a 
schváleno v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na:  

byt v ulici Černá cesta 12, byt č. 10 o velikosti 3+1, v 4. NP s XXXXX, za podmínek dle 
důvodové zprávy 

byt v ulici Černá cesta 23, byt č. 5 o velikosti 2+1, v 2. NP s XXXXX, za podmínek dle 
důvodové zprávy 

byt v ulici Balbínova 7, byt č. 12 o velikosti 1+kk, v 3. NP s XXXXX, za podmínek dle 
důvodové zprávy 

byt v ulici Topolová 7, byt č. 13 o velikosti 1+1, v 2. NP s XXXXX, za podmínek dle důvodové 
zprávy 

byt v ulici Černá cesta 12, byt č. 15 o velikosti 3+1, v 5. NP s XXXXX, za podmínek dle 
důvodové zprávy 

byt v ulici Černá cesta 25, byt č. 1 o velikosti 1+1, v 1. NP s XXXXX, za podmínek dle 
důvodové zprávy 

byt v ulici Topolová 1, byt č. 29 o velikosti 1+kk v 3. NP s XXXXX, za podmínek dle důvodové 
zprávy 

 



Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 

 

 

Bod programu: 15. 
Informace o mimořádné události 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Bačák blíže okomentoval materiál a představil výčet navrhovaných opatření týkající se 
ekonomické oblasti u městem zřizovaných a založených subjektů. Dále seznámil členy rady 
s návrhem preventivních opatření v metodické a kontrolní činnosti. Radou schváleno bez 
výhrad s doporučením, aby byl předložený materiál postoupen na vědomí členům 
zastupitelstva.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
informovat členy ZMO o mimořádné události dle DZ 

T: 18. 7. 2022 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora, Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, 

primátor města 
 

3. ukládá 
informovat vyjmenované subjekty o mimořádné události dle DZ 

T: 8. 8. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. ukládá 
zjistit údaje o zabezpečení nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech u 
městem zřizovaných a založených subjektů 

T: 8. 8. 2022 
O: vedoucí odboru školství, vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odboru 

strategie a řízení 
 

5. ukládá 
předložit RMO údaje o zabezpečení nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech 
u městem zřizovaných a založených subjektů 

T: 22. 8. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 

 

Bod programu: 16. 
Personální změna v příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Holečkova 10 – NA STŮL 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
V souvislosti s bodem 15 byl předložen materiál týkající se personálních změn na ZŠ 
Holečkova. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 



Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele školy dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
řízením příspěvkové organizace Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Holečkova 10, Mgr. Lenku Bartákovou na období dle důvodové zprávy 

 

4. pověřuje 
řízením příspěvkové organizace Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Holečkova 10, Mgr. Petera  Bazgera na období dle důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
platový výměr ředitele školy včetně osobního příplatku dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 

 

 

Bod programu: 17. 
Různé 
Tajemník citoval návrh odpovědi ministru vnitra Mgr. Bc. Vítu Rakušanovi. Radou 
akceptováno a bez výhrad schváleno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předložený materiál 

 

2. schvaluje 
znění dopisu adresovaného Ministerstvu vnitra ČR 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod programu: 18. 
Informace členů rady 
Primátor 
- citoval návrh odpovědi panu Fillovi ve věci stížnosti adresované Radě města Olomouce; 
schváleno v předloženém znění. 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno primátorem ve 12:15 hodin. 
 
Zápis byl vyhotoven: 20. 7. 2022. 
Zápis byl podepsán: 22. 7. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r. 
primátor města Olomouce 

Mgr. Matouš Pelikán v.r. 
náměstek primátora 

 

 


