ZÁPIS
ze 122. schůze Rady města Olomouce, konané dne 8. 8. 2022
- 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, Bačák, Konečný (přítomen od 9:35 hodin),
Kolářová (přítomna od 10:35 hodin), Záleská
(přítomna do 17:20 hodin)

neuvolnění členové rady města

Feranec (nepřítomen od 12:30 do 14:00 hodin),
Tichý (přítomen do 12:30 hodin), Holpuch
(přítomen do 15:00 hodin)

omluveni

Pelikán, Giacintov

tajemník MMOl
vedoucí OKP

Večeř
Plachá

tiskové oddělení
zapisovatelka

Štědrá, Folta
Sedláková, Hladíková

čas zahájení: 9:00 hodin zasedací místnost RMO, budova Hynaisova 10

PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Kontrola usnesení RMO
2
2.
Majetkoprávní záležitosti
3
3.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4
4.
Veřejná zakázka č. 22111 – Rámcová dohoda na statické posudky a
součinnost statika pro rok 2022 – 2026 – přímé zadání
4.1.
Veřejná zakázka č. 22106 – Koncesní řízení na provozování letního kina –
zahájení, komise (staženo)
5
4.2.
Veřejná zakázka č. 22112 – Koncesní řízení na provozování letního kina –
příkazní smlouva – přímé zadání
6
4.3.
Veřejná zakázka č. 22092 – Stavební úpravy Hauenschildova paláce v
Olomouci – projektová dokumentace (OPAKOVÁNÍ) – zahájení, komise
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Veřejná zakázka č. 22035 – Obnova zeleně na Masarykově třídě - zadání
Přijetí dokumentu Strategie odpovědného veřejného zadávání SMOl (staženo)
Organizační záležitosti – Dodatek č. 1 „Vnitřního předpisu k zadávání
veřejných zakázek statutárního města Olomouce“
Bytové záležitosti
Rozpočtové změny roku 2022
Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2023
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností
MMOl v 1. pololetí 2022
Vyhodnocení kompenzací občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu
dlouhodobé investiční akce
Varianty postupu přípravy zahrádkářské osady Andělská
Studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku
Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok
2021
Koncepce restauračních zahrádek v městské památkové rezervaci Olomouc
Hřbitovy města Olomouce – „Dlážděná cesta na hřbitově Nová Ulice“
Hřbitovy města Olomouce – Smlouva o bezúplatném převodu movitého
majetku OSTR/INO/2214/2022/Zem
Zoologická zahrada Olomouc – souhlas s investiční akcí „Opěrná zídka s
oplocením a seníkem“
Zoologická zahrada Olomouc – souhlas přijetím darů
Informace o vnitrokoncernové spolupráci městských společností, kde je SMOl
jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem
Žádost o stanovisko SMOl ke zřízení soukromé základní školy
Označení vlastníka
Povolení výjimky – pěší zóna
Předzahrádky
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2022
Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Olomouci na období 2022 – 2027
Dotace v oblasti cestovního ruchu
Navýšení členského příspěvku – Střední Morava – Sdružení cest. ruchu na
rok 2023
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
Smlouva o centralizovaném zadání MZE v oblasti myslivosti
Zahraniční služební cesty
Kamerový monitoring Náplavky
Výpůjčka vozidel na zahraniční cestu pro potřebu sboru dobrovolných hasičů
Žádosti o poskytnutí dotace na požární automobily pro jednotky dobrovolných
hasičů
Individuální dotace v sociální oblasti
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu
Plavecký stadion – natáčení filmu
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 23. zasedání ZMO konaného
18. 7. 2022
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti
Různé (na stůl)
Různé – informace členů RMO
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oOo
122. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh
programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 7 hlasů pro.
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu.
oOo

Bod programu: 1.
Kontrola usnesení RMO
Primátor provedl materiálem po stranách. Odpovědní náměstci reagovali na dotazy k bodům
2 a 6. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 8. 8. 2022 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.
Majetkoprávní záležitosti
Konzultanti: Křížková, Kličková, Kašpárková – majetkoprávní odbor
Diskuse byla vedena k bodům:
1.1 a 1.2 - (Hynaisova 9) Konzultantka reagovala na dotazy, v rámci diskuse bylo opakovaně
deklarováno, že se město musí držet ceny dle znaleckého posudku. Bod 1.1 projednán bez
úprav. V případě bodu 1.2 došlo k úpravě náležitostí smlouvy – doba nájmu: nově – „určitá
do 30. 9. 2023 a po uplynutí této doby, doba neurčitá s tříměsíční výpovědní dobou“. Tato
úprava byla zohledněna i v textu usnesení.
1.3 – Konzultantka okomentovala problematiku, mimo jiné uvedla, že v zájmu města je
pozemky směnit, zejména pozemek související se záměrem na umístění nového DEPA.
Protistrana nesouhlasí s cenou dle znaleckého posudku, navrhuje 1.700 Kč/m2. Materiál
projednán bez úprav.
1.7 – konzultantka seznámila radní s problematikou, MPK nepřijala žádné usnesení, návrh
usnesení byl předložen ve variantách. Radní po diskusi odsouhlasili variantu a), tj. schválit
předběžný záměr prodeje.
Další body byly projednány bez rozpravy, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu bod č. 1.1.
2.
ukládá
odboru majetkoprávnímu činit další kroky směřující k prodeji částí pozemků parc. č. 449/60
ostatní plocha o výměře 168 m2, parc. č. 864/14 ostatní plocha o výměře 15 m2 a parc. č. st.
625 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1692 m2 (dle GP vše parc. č. st. 625 zastavěná
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plocha a nádvoří o celkové výměře 1875 m2), jehož součástí je stavba č. p. 555, Hynaisova
9, obč. vyb, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
T:
O:

červen 2023
vedoucí odboru majetkoprávního

3.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-SMV/NAJ/001664/2018/Mlc ze dne 28. 6. 2018
uzavřenou s Univerzitou Palackého v Olomouci, jejímž předmětem je nájem prostorů v 1.
PP, 1. NP a 2. NP budovy č. p. 555, která je součástí pozemku parc. č. st. 625 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú Nová Ulice, obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k
prodloužení doby nájmu z doby určité do 31. 8. 2022 na dobu určitou do 30. 9. 2023 a po
uplynutí této doby na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou dle upravené důvodové
zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
záměr směnit část pozemku parc. č. 247/22 zahrada (dle GP parc. č. 247/22 zahrada) o
výměře 332 m2, pozemky parc. č. 309/8 ostatní plocha o výměře 1706 m2, parc. č. 315/10
ostatní plocha o výměře 3 830 m2, parc. č. 321/7 ostatní plocha o výměře 201 m2, parc. č.
322/8 ostatní plocha o výměře 183 m2, parc. č. 324/183 ostatní plocha o výměře 1465 m2,
parc. č. 324/191 ostatní plocha o výměře 206 m2, vše v k. ú. Neředín, pozemek parc. č.
812/41 orná půda o výměře 6 801 m2 v k. ú. Slavonín, část pozemku parc. č. 776/5 orná
půda (dle GP parc. č. 776/64 orná půda) o výměře 1672 m2 a ideální podíl 1/2 části
pozemku parc. č. 776/10 orná půda (dle GP parc. č. 776/10 orná půda) o výměře 4 944 m2,
vše v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce za
pozemky parc. č. st. 1346/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 234 m2, na kterém se
nachází stavba jiného vlastníka - budova bez čp/če, jiná st., která není součástí pozemku a
nebude proto předmětem směny, parc. č. 665 ostatní plocha o výměře 186 m2, pozemky
parc. č. 615/29 ostatní plocha o výměře 1172 m2, parc. č. 289/12 ostatní plocha o výměře
19734 m2, parc. č. 289/11 ostatní plocha o výměře 323 m2, ideální podíl 2/15 pozemku parc.
č. 214/11 ostatní plocha o výměře 4 760 m2, ideální podíl 2/15 pozemku parc. č. 295 ostatní
plocha o výměře 4 968 m2 a pozemky parc. č. 320/5 ostatní plocha o výměře 1284 m2 a
parc. č. 324/42 ostatní plocha o výměře 17 318 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve
vlastnictví pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
5.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze
dne 29. 3. 2000 uzavřenou se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Změnou
smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace by mělo dojít k
rozšíření předmětu nájmu o infrastrukturní stavby v pořizovací hodnotě 119.947.426,- Kč, a
ke zúžení předmětu nájmu o infrastrukturní stavby v pořizovací hodnotě 15.793.791,46 Kč
uvedené v příloze č. 3 důvodové zprávy bod č. 1.4.
6.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze
dne 29. 3. 2000 uzavřenou mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. Změnou smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a
kanalizace by mělo dojít k rozšíření předmětu nájmu o pozemky parc. č. 276/36 o výměře
325 m², parc. č. 276/39 o výměře 42 m², parc. č. 276/40 o výměře 96 m², parc. č. 276/41 o
výměře 10 m², parc. č. 276/42 o výměře 2 m², parc. č. 276/43 o výměře 1 m², parc. č. 276/44
o výměře 2 m², parc. č. 276/45 o výměře 3 m², parc. č. 265/26 o výměře 39041 m², vše
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. st. 1056 o výměře
1041 m², parc. č. st. 1057 o výměře 14 m², parc. č. st. 1058 o výměře 55 m², parc. č. st. 1059
o výměře 22 m², parc. č. st. 1060 o výměře 22 m², parc. č. st. 1061 o výměře 50 m², parc. č.
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st. 1062 o výměře 11 m², parc. č. st. 1063 o výměře 417 m², parc. č. st. 1064 o výměře 313
m², parc. č. st. 1067 o výměře 544 m², parc. č. st. 1068 o výměře 180 m² a parc. č. st. 1090 o
výměře 147 m², vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, a k vyjmutí pozemku z předmětu nájmu parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře
3237 m² v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle přílohy č. 3 této důvodové
zprávy bod č. 1.4.
7.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
přeřazení pozemků parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2 a parc. č. 863 zahrada o
výměře 1 291 m2, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, v rámci Dlouhodobé
koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období r.
2019 – 2022, z kategorie kategorie C – nemovité věci určené k prodeji či směně za
podmínky prokázání řešení záměru v souladu s ÚPO a územní studií, do kategorie A –
nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji či směně dle
důvodové zprávy bod č. 1.5.
8.
schvaluje
záměr vypůjčit pozemky parc. č. 862 zahrada o výměře 2111 m2 a parc. č. 863 zahrada o
výměře 1291 m2, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.5.
9.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování části pozemku parc. č. 495/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 495/9 ostatní plocha) o
výměře 17 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
10.
schvaluje
záměr darovat části pozemků parc. č. 495/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 495/11 ostatní
plocha) o výměře 83 m2 a parc. č. 495/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 495/13 ostatní
plocha) o výměře 120 m2, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
11.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního a kanalizačního řadu na části
pozemku parc. č. 495/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 495/11 ostatní plocha) o výměře 83
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc a uložení a provozování kanalizačního řadu na části
pozemku parc. č. 495/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 495/13 ostatní plocha) o výměře 120
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 1.6.
12.
schvaluje
předběžný záměr prodat id. podíl o velikosti 1/4 pozemku parc. č. 1929/12 ostatní plocha a
části pozemku parc. č. 1929/3 ostatní plocha o výměře 23 m2, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 1.7.
13.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 1 477 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
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14.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek Erenburgova 342/28 a 343/30 o prodej části
pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 950 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.8.
15.
nevyhovuje
žádosti manželů XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 30 m2 a
části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 17 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.8.
16.
nevyhovuje
žádosti manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 15,6 m2 v
k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
17.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 319/1 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP
dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
18.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 776/57 zahrada (dle GP parc. č. 776/57 zahrada) o
výměře 1 897 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
19.
schvaluje
záměr prodat části pozemku parc. č. 1076 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1076/9 ostatní
plocha o výměře 229 m2 a parc. č. 1076/10 ostatní plocha o výměře 34 m2) o celkové
výměře 263 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
20.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1068 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1067 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 1067/3 ostatní plocha) o výměře 76 m2 a parc. č. 1946 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 1946/2 ostatní plocha) o výměře 18 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
21.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1177/5 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.13.
22.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-SMV-NAJ/001653/2016/Sul ze dne 18. 5. 2016, ve
znění dodatků č. 1 až č. 3, uzavřenou se spolkem Letní kino, z.s., jejímž předmětem je
pozemek parc. č. 87/24 ostatní plocha o výměře 117 m2, část pozemku parc. č. 87/26
ostatní plocha o výměře 9 440 m2 a pozemek parc. č. 644 ostatní plocha o výměře 102 m2,
vše se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně doby nájmu z doby určité na dobu
neurčitou, k rozšíření práva pronajímatele spočívajícího v možnosti vypovědět nájem v
dvouměsíční výpovědní době bez udání důvodu a k rozšíření práva nájemce spočívajícího v
možnosti vypovědět nájem v tříměsíční výpovědní době bez udání důvodu dle důvodové
zprávy bod č. 1.14.
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23.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/36/2003/Kr ze dne 28. 11. 2003, ve znění
dodatků č. 1 až 3, uzavřenou s obecně prospěšnou společností Mateřská škola Sluníčko
Olomouc, o.p.s., jejímž předmětem je nájem budovy č. p. 1101, obč. vyb, ul. Blahoslavova č.
o. 2, která je součástí pozemku parc. č. st. 1388 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc
- město, obec Olomouc, a části pozemku parc. č. st. 1388 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 186 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc. Změnou smlouvy by mělo dojítk
prodloužení doby nájmu z doby určité do 30. 11. 2022 na dobu určitou do 30. 11. 2032 a ke
změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 1.15.
24.
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové výměře 181 m2 v objektu č.p. 562,
víceúčel, ul. Helsinská č.o. 8, který je součástí pozemku parc. č. st. 226/1 zastavěná plocha
a nádvoří, v k.ú. Neředín, obec Olomouc, paní XXXXX, se sídlem Keltská 807/20, 779 00,
Olomouc-Neředín, IČO 11569212 dle důvodové zprávy bod č. 1.16.
25.
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o výměře 6 m2 v suterénních prostorách
plynové kotelny budovy č.p. 433, byt. dům, na ulici Horní náměstí č.o. 21, která je součástí
pozemku parc. č.st. 372 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc – město, obec
Olomouc, společnosti RK Invest s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO
26219140 dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
26.
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o výměře 4 m2 v objektu bez č.p./č.e., tech.
vyb., ul. Teichmannova, který je součástí pozemku parc. č.st. 926 zast. plocha a nádvoří, v
k.ú. Nové Sady u Olomouc, obec Olomouc, společnosti Nordic Telecom Regional s.r.o., se
sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04593332 dle důvodové zprávy bod
č. 1.18.
27.
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové výměře 128,67 m2 v objektu bez
č.p./č.e., tech. vyb., ul. Teichmannova, který je součástí pozemku parc. č.st. 926 zast. plocha
a nádvoří, v k.ú. Nové Sady u Olomouc, obec Olomouc, společnosti CETIN a.s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063 dle důvodové zprávy bod
č. 1.19.
28.
schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o výměře 15 m2 v budově č. p. 623, tech.
vyb., ul. U cukrovaru, která je součástí pozemku parc.č. 336/1 zast. plocha a nádvoří, v k.ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc, a prostor sloužících podnikání o výměře 13 m2 v objektu
bez č.p./č.e. (komín), tech.vyb., který je součástí pozemku par. č. 333 zast. plocha a nádvoří,
v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063 dle důvodové zprávy bod č. 1.20.
29.
bere na vědomí
aktualizované znění zdůvodnění bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2190 ostatní
plocha o výměře 54 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
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30.
nevyhovuje
žádosti Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, Janského 463/24 o nájem části
pozemku parc. č. 451/30 ostatní plocha o výměře 160 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.2.
31.
nevyhovuje
žádosti společnosti W-Invest a.s. o nájem části pozemku parc. č. 99/1 ostatní plocha o
výměře 90 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
32.
schvaluje
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 99/1 ostatní plocha o výměře 272 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/65/2006/Plh uzavřené
dne 30. 11. 2006 se společností W-Invest a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
33.
schvaluje
výpůjčku pozemků parc. č. st. 214 o výměře 534 m2, parc. č. st. 215 o výměře 516 m2, oba
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 148 ostatní plocha o výměře 521 m2 a části pozemku
parc. č. 17/5 ostatní plocha o výměře 4833 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
Charitě Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
34.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/ PACH/003218/2017/Plh ze dne 26. 9. 2018
uzavřené se společností RENGL, s.r.o., jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. Bělidla,
Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní
Hradisko, Lazce, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady u Olomouce, Olomouc-město,
Pavlovičky, Povel, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany u Olomouce a Lošov, vše
obec Olomouc, spočívající v rozšíření předmětu pachtu o části pozemků parc. č. 73 o
výměře 2 m2 a parc. č. 298 o výměře 2 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce a parc. č. 938/2
trvalý travní porost o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.5.
35.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002530/2016/Val ze dne 13. 9. 2016, ve
znění ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou se společností Zemědělské družstvo
Hněvotín, jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. Neředín a k. ú. Topolany u Olomouce,
vše obec Olomouc spočívající v rozšíření předmětu pachtu o pozemek parc. č. 380/13 orná
půda o výměře 3870 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.6.
36.
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/001663/2017/Val ze dne 29. 5. 2017 uzavřené
se spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s., jejímž předmětem je nájem částí pozemků parc.
č. 111/26 ostatní plocha o výměře 102 m2 (nyní parc. č. 111/40 ostatní plocha v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc) a parc. č. 468 ostatní plocha o výměře 63 m2 (nyní parc. č. 468/12 ostatní
plocha), vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, částí pozemků parc. č. 21/1 ostatní plocha o
výměře 25 648 m2, parc. č. 21/8 zahrada o výměře 201 m2, parc. č. 21/9 zahrada o výměře
2 m2, parc. č. 21/17 trvalý travní porost o výměře 77 m2, parc. č. 23/1 trvalý travní porost o
výměře 133 m2, parc. č. 128/5 ostatní plocha o výměře 63 m2 a pozemku parc. č. st. 725
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 247 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, spočívající
ve vyjmutí částí pozemku parc. č. 111/26 ostatní plocha o celkové výměře 102 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc (nyní parc. č. 111/40 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc), v
úpravě rozsahu části pozemku parc. č. 21/1 ostatní plocha z 25 648 m2 na 25 511 m2, v
rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha o výměře 10 m2, vše
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v k. ú. Lazce, obec Olomouc, v prodloužení doby nájmu z doby určité do 31. 1. 2022 na dobu
určitou do 31. 1. 2027 a ve změně výše nájemného se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 2.7.
37.
schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 97/2 trvalý travní porost o výměře 3 581 m2 a parc. č. 111/23
ostatní plocha o výměře 462 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti JU-TURN
Jezdectví Lazce s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
38.
schvaluje
skončení nájmu dle nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/000208/2017/Val ze dne 18. 4.
2017, ve znění dodatku č. 1, uzavřené se společností JU-TURN Jezdectví Lazce s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 2.7.
39.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním ze
dne 9. 2. 2004, ve znění dodatků č. 1 až č. 11, uzavřené se společnosti RK Invest s.r.o.,
jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 720,17 m2 v 1.
PP a 1. NP budovy č. p. 433, byt. dům, Horní náměstí č. o. 21, která je součástí pozemku
parc. č. st. 372 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
spočívající v prodloužení doby nájmu z doby určité do 28. 2. 2024 na dobu určitou do 28. 2.
2034 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
40.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. maj/83/97/Gtd ze dne 18. 3. 1998, ve znění dodatků č. 1 až 7,
uzavřené s družstvem Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, jejímž
předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 508,52 m2 v 1. NP
budovy č. p. 583, obč. vyb, Horní náměstí, která je součástí pozemku parc. č. st. 271/1
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc spočívající v prodloužení
doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2023 na dobu určitou do 31. 12. 2028 se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
41.
uděluje
souhlas podle § 2307 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, s převodem Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě služeb
spojených s jejich užíváním ze dne 30. 6. 2015, ve znění dodatku č. 1, uzavřené s panem
XXXXX, jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 544,93
m2 v 1. PP a 1. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, která je součástí
pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, na společnost Hanácká hospoda s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
42.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 2. 1. 2003, uzavřené s příspěvkovou
organizací Sociální služby pro seniory Olomouc, k prostorám o výměře 37 m2 v 1. NP
budovy č.p. 360 (bydlení), na ulici Politických vězňů č.o. 4, která je součástí pozemku parc.
č. st. 571 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, spočívající ve změně výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
43.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 2. 1. 2003, uzavřené s příspěvkovou
organizací Sociální služby pro seniory Olomouc, k prostorám o výměře 43 m2 v 1. NP
budovy č.p. 1001 (byt. dům), na ulici Příčná č.o. 6, která je součástí pozemku parc. č. st.
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1162 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, spočívající ve změně výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
44.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemků parc. č. 612/7 ostatní plocha o výměře 466 m2 a parc. č. 612/29
ostatní plocha o výměře 412 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR –
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č.
3.1.
45.
svěřuje
zeleň na pozemcích parc. č. 612/7 ostatní plocha o výměře 466 m2 a parc. č. 612/29 ostatní
plocha o výměře 412 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc do správy odboru městské
zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
46.
doporučuje zastupitelstvu města
trvat na usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 ve věci nevyhovění žádosti manželů XXXXX o
prodej části pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 96 m2 v k. ú. Lošov, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
47.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 290/10 ostatní plocha o výměře 270 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
48.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 290/10 ostatní plocha o výměře 260
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
49.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 598/1 ostatní plocha o výměře 1240
m2 a parc. č. 616/3 ostatní plocha o výměře 458 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
50.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1782 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
51.
nevyhovuje
žádosti manželů XXXXX o pacht pozemku parc. č. 1782 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
52.
nevyhovuje
žádosti pana XXXXX o pacht pozemků parc. č. 1781 ostatní plocha, parc. č. 1782 zahrada a
parc. č. 1783/1 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.5.
53.
nevyhovuje
žádosti společnosti OHLA ŽS, a.s. o nájem části pozemku parc. č. 1751 ostatní plocha o
výměře 200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
54.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti OHLA ŽS, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 1751 ostatní plocha o
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výměře 200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
55.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha o celkové
výměře 141 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
56.
nevyhovuje
žádosti manželů XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha o výměře 122
m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
57.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 609/8 ostatní plocha) o
výměře 102 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 291 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
58.
schvaluje
uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích parc. č. 704/1
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 704/2 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. 3.9.
59.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 704/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova
č.e. 20, rod. rekr, ve vlastnictví kupujícího, a parc. č. 704/2 ostatní plocha vše v k. ú. Lošov,
obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 113 270,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
3.9.
60.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 136/39 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 170 000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 3.10.
61.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního sběrače na pozemcích parc. č. 1033
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1033/4 ostatní plocha) a parc. č. 68 trvalý travní porost, oba v
k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 3.11.
62.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí 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 manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve
výši 342 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
63.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části 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 společnosti Motocentrum Olomouc s.r.o. za kupní
cenu ve výši 113 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
64.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 5. 2022 bod programu 2, bod 4.2. ve věci schválení uzavření
smlouvy o budoucí kupní na stavby komunikace včetně dešťové kanalizace, parkovacích
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stání, veřejného osvětlení, vodovodu, tlaková splaškové kanalizace a bezdrátových hlásičů
varovného a informačního systému na pozemcích parc. č. 678/148, parc. č. 678/195, parc. č.
678/204, parc. č. 678/208, parc. č. 678/197, parc. č. 678/205, vše orná půda, parc. č. 1937 a
parc. č. 643/15, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se společností
PAOPA SERVICES s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
65.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní na stavby komunikace včetně dešťové kanalizace,
parkovacích stání, veřejného osvětlení, vodovodu, tlaková splaškové kanalizace a
bezdrátových hlásičů varovného a informačního systému na pozemcích parc. č. 678/148,
parc. č. 678/195, parc. č. 678/204, parc. č. 678/208, parc. č. 678/197, parc. č. 678/205, vše
orná půda, parc. č. 1937 a parc. č. 643/15, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc, s XXXXX - fyzická osoba podnikající, IČ 115 71 179, dle důvodové zprávy
bod č. 4.1.
66.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 5. 2022 bod programu 2, bod 4.3. ve věci schválení uzavření
dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby vodovodu DN 100
a kanalizace d90 se společností PAOPA SERVICES s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
67.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 100 a kanalizace d90 s panem XXXXX - fyzická osoba podnikající, IČ 115 71
179, dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
68.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou komunikace na pozemku parc. č. 124/22
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se společností Envelopa Office Center
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
69.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přemístěním 2 parkovacích stání a uliční vpusti na
pozemku parc. č. 53/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc, s XXXXX a XXXXX,
dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
70.
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. OMAJIM/BKS/002173/2015/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností Holandská čtvrť
II., s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
71.
revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2022, bod programu č. 19, bod č. 4.2. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace včetně parkovacích stání a
parkovacích pásů, chodníku, dešťové kanalizace, stání na tříděný odpad, tlakové splaškové
kanalizace, vodovodu a na bezdrátové hlásiče varovného a informačního systému se
společností Rezidence Chomoutov s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc
jako kupujícím, za kupní cenu 2.662,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
72.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace včetně parkovacích stání a parkovacích
pásů, chodníku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, stání na tříděný odpad, tlakové
splaškové kanalizace, vodovodu a na bezdrátové hlásiče varovného a informačního systému
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se společností Rezidence Chomoutov s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem
Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 2.662,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č.
4.6.
73.
revokuje
usnesení RMO ze dne 28. 3. 2022, bod programu č. 2, bod č. 5. 15. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 1907/8 vodní plocha, parc. č. 1918/5 ostatní plocha a parc. č.
1918/18 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
74.
revokuje
usnesení RMO ze dne 28. 3. 2022, bod programu 2, bod č. 5.15. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1907/8 vodní
plocha, parc. č. 1918/5 ostatní plocha a parc. č. 1918/18 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.1.
75.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1907/8 vodní plocha, parc. č. 1918/5 ostatní plocha a parc. č. 1918/18
ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
76.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1907/8 vodní plocha, parc. č.
1918/5 ostatní plocha a parc. č. 1918/18 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
77.
schvaluje
uzavření dohody o úhradě příspěvku na infrastrukturu na pozemcích parc. č. 1907/8 vodní
plocha, parc. č. 1918/5 ostatní plocha a parc. č. 1918/18 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc se společností STAVES s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
78.
schvaluje
zřízení služebnosti užívání části pozemku parc. č. 93/21 ostatní plocha a části pozemku
parc. č. 93/28 ostatní plocha, oba v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce, za účelem umístění a užívání částí budovy č. p. 1159, obč.
vyb., a to přesahu balkonů a architektonických prvků stavby, která je součástí pozemku parc.
č. st. 791/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch
pozemku parc. č. st. 791/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
79.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívání části pozemku parc. č.
93/21 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 93/28 ostatní plocha, oba v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, za účelem umístění a
užívání částí budovy č. p. 1159, obč. vyb., a to přesahu balkonů a architektonických prvků
stavby, která je součástí pozemku parc. č. st. 791/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 791/3 zastavěná plocha a
13

nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
80.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování nadzemního plynovodu na pozemku parc. č. st.
132/57 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a uložení a provozování
kanalizace na pozemcích parc. č. st. 132/57 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 74/5
zahrada, parc. č. 73/1 a parc. č. 74/1, oba orná půda, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Moravské železárny, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
81.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 310/8 a parc. č. 631/2, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
82.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 310/8 a parc. č. 631/2, oba
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.4.
83.
revokuje
usnesení RMO ze dne 26. 4. 2021, bod č. 1, část č. 97 ve věci schválení zřízení věcného
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.
392/13 a parc. č. 540, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
84.
revokuje
usnesení RMO ze dne 26. 4. 2021, bod č. 1, část č. 98 ve věci schválení uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 392/13 a parc. č. 540, vše ostatní plocha v k.
ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.5.
85.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a NN a
umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 93 ostatní plocha a umístění a
provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 609 a parc. č. 93,
vše ostatní plocha, vše v k. ú. Svatý Kopeček u Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
86.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN a NN a umístění a provozování trafostanice na pozemku
parc. č. 93 ostatní plocha a umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 609 a parc. č. 93, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Svatý Kopeček u
Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.6.
87.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1083/4 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
88.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1083/4 ostatní plocha v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.7.
89.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1083/4 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
90.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1083/4 ostatní plocha v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.8.
91.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1185/4 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
92.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1185/4 ostatní plocha v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.9.
93.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 71 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
94.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 71 ostatní plocha v k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.10.
95.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 647/3 a parc. č. 651/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
96.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 647/3 a parc. č. 651/3, vše
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
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97.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
98.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.12.
99.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1678/102 orná půda, parc. č. 1678/345 a parc. č. 1736/5, oba ostatní
plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 735/4 a parc. č. 848/1, oba ostatní plocha v k.
ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.13.
100. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1678/102 orná půda, parc. č.
1678/345 a parc. č. 1736/5, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 735/4
a parc. č. 848/1, oba ostatní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
101. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 945/10 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
102. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 945/10 orná půda v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
5.14.
103. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 290/10 a parc. č. 292/2, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
104. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 290/10 a parc. č. 292/2, oba
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
105. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN včetně
všech součástí a příslušenství na pozemku parc. č. 323/1 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec
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Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
106. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc.
č. 323/1 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
107. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.17.
108. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha v k. ú.
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.17.
109. revokuje
usnesení RMO ze dne 9. 5. 2022, bod programu č. 2., bod č. 5.7. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení na pozemcích parc. č. 117/3, parc. č. 122, parc. č. 157, parc. č. 405/1, parc. č. 746,
parc. č. 747, parc. č. 749, parc. č. 750 a parc. č. 752, vše ostatní plocha v k. ú. Radíkov u
Olomouce, obec Olomouc a zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 405/1 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u
Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.18.
110. revokuje
usnesení RMO ze dne 9. 5. 2022, bod programu č. 2., bod č. 5.7. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 117/3, parc. č. 122,
parc. č. 157, parc. č. 405/1, parc. č. 746, parc. č. 747, parc. č. 749, parc. č. 750 a parc. č.
752, vše ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc a zřízení služebnosti
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 405/1
ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti
CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.18.
111. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 117/3, parc. č. 122, parc. č. 157, parc. č. 746, parc. č. 749, parc. č. 750 a
parc. č. 752, vše ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.18.
112. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 117/3, parc. č. 122, parc. č. 157,
parc. č. 746, parc. č. 749, parc. č. 750 a parc. č. 752, vše ostatní plocha v k. ú. Radíkov u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č.
5.18.
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113. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 746, parc. č. 747 a parc. č. 405/1, vše ostatní plocha v k. ú. Radíkov u
Olomouce, obec Olomouc a zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 405/1 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u
Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.18.
114. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 746, parc. č. 747 a parc. č. 405/1,
vše ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc a zřízení služebnosti uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 405/1 ostatní plocha
v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.18.
115. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 857, parc. č. 1920/8, parc. č. 1920/9, parc. č. 1941/1 a parc. č. 1943, vše
ostatní plocha a parc. č. 859 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.19.
116. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 857, parc. č. 1920/8, parc. č.
1920/9, parc. č. 1941/1 a parc. č. 1943, vše ostatní plocha a parc. č. 859 orná půda, vše v k.
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.19.
117. revokuje
usnesení RMO ze dne 26. 4. 2021 bod č. 1, část č. 105 ve věci zřízení věcného břemene
uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 168/18,
parc. č. 238/1, parc. č. 238/4, parc. č. 631/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, a parc. č.
608/34 a parc. č. 612/37 vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc ve prospěch
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.20.
118. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 168/18, parc. č. 238/1, parc. č. 238/4, parc. č. 631/1, vše ostatní plocha v
k. ú. Nová Ulice, a parc. č. 608/34 a parc. č. 612/37 vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše
obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.20.
119. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 51/2, parc. č. 601/25 a parc. č. 590/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.21.
120. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 51/2, parc. č. 601/25 a parc. č. 590/1,
vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
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MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.21.
121. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 125/2, parc. č. 120/4, parc. č. 120/7, parc. č. 120/6 a parc. č. 110/5, vše ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.22.
122. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 125/2, parc. č. 120/4, parc. č. 120/7,
parc. č. 120/6 a parc. č. 110/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.22.
123. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 368/1, parc. č. 575/1, parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. č. 575/6,
parc. č. 575/7, parc. č. 575/9, parc. č. 575/10, parc. č. 575/26, parc. č. 575/50, parc. č.
718/49 a parc. č. 718/50, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a
parc. č. 310/5, parc. č. 310/6, parc. č. 311/7, parc. č. 311/12 a parc. č. 497/2, vše ostatní
plocha, parc. č. 309/6 zahrada, parc. č. 309/11 trvalý travní porost, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č.
5.23.
124. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemku parc. č. 697 ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.24.
125. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
horkovodu na pozemku parc. č. 697 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.24.
126. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 105/18,
parc. č. 105/29 a parc. č. 105/30, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.25.
127. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
horkovodu na pozemcích parc. č. 105/18, parc. č. 105/29 a parc. č. 105/30, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR,
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.25.
128. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 533/68 orná půda, parc. č. 633/1 trvalý travní porost, parc. č. 1123/2, parc. č. 1125, parc.
č. 1171 a parc. č. 1173, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.26.
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129. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 533/68 orná půda, parc. č. 633/1 trvalý travní
porost, parc. č. 1123/2, parc. č. 1125, parc. č. 1171 a parc. č. 1173, vše ostatní plocha, vše v
k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 5.26.
130. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 323/1, parc. č. 323/11, parc. č. 323/12, parc. č. 327/1 a parc. č. 472, vše ostatní plocha v
k. ú. Olomouc-město, parc. č. 339/30, parc. č. 339/67, parc. č. 339/72, parc. č. 339/73, parc.
č. 341/15, parc. č. 345/4, parc. č. 497/1 a parc. č. 516/1, vše ostatní plocha a parc. č. st. 273
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p. 241, bydlení, vše v k. ú. Povel,
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.27.
131. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 323/1, parc. č. 323/11, parc. č. 323/12, parc.
č. 327/1 a parc. č. 472, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 339/30, parc. č.
339/67, parc. č. 339/72, parc. č. 339/73, parc. č. 341/15, parc. č. 345/4, parc. č. 497/1 a parc.
č. 516/1, vše ostatní plocha a parc. č. st. 273 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba s č.p. 241, bydlení, vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.27.
132. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 419/3, parc. č. 427/2, parc. č. 441/1 a parc. č. 441/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín a
parc. č. 447/26, parc. č. 447/27, parc. č. 447/29, parc. č. 612/1, parc. č. 2113 a parc. č. 2114,
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.28.
133. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 419/3, parc. č. 427/2, parc. č. 441/1 a parc. č.
441/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín a parc. č. 447/26, parc. č. 447/27, parc. č. 447/29,
parc. č. 612/1, parc. č. 2113 a parc. č. 2114, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.28.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Konzultant: Filáková – odbor investic
Konzultantka reagovala na dotazy radních, materiál byl projednán a schválen v předložené
podobě.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
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2.
schvaluje
záměr směny částí pozemků parc. č. 1002/13 ostatní plocha o výměře 55 m2 (dle GP
pozemek parc. č. 1002/19) a parc. č. 394/9 orná půda o výměře 209 m2 (dle GP pozemky
parc. č. 394/23 o výměře 206 m2, parc. č. 394/24 o výměře 7 m2 a parc. č. 394/25 o výměře
6m2) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti SPV red, s.r.o. za část
pozemku parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 209 m2 (dle GP pozemek parc. č.
1002/14) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod 1.1.
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o zřízení věcného
břemene na pozemku parc.č. 590/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle
situačního nákresu ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto budoucího povinného
ve prospěch budoucího oprávněného společnosti CETIN a.s., spočívající v uložení a
provozování podzemního komunikačního vedení na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu
ve výši 100 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.1.
4.
schvaluje
zřízení věcného břemene o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 590/3 ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle situačního nákresu ve vlastnictví statutárního
města Olomouc jakožto budoucího povinného ve prospěch budoucího oprávněného
společnosti CETIN a.s., spočívající v uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH dle důvodové zprávy
bod 2.1.
5.
schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 415/2, parc. č. 415/25, parc. č.
451/19, parc. č. 535/1, parc. č. 535/2 vše v k.ú. Povel, obec Olomouc v rozsahu dle
geometrického plánu a na částech pozemků parc. č. 5/8 a parc. č. 735, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, v rozsahu dle geometrického plánu, ve vlastnictví
statutárního města Olomouce jakožto povinného ve prospěch oprávněného společnosti
GasNet, s.r.o., spočívající ve zřízení a provozování plynárenského zařízení a v právu
vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozování a odstraněním plynárenského zařízení (P1 NTL plynovod ul. Jeremiášova) na
dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.2.
6.
schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 5/17, parc. č. 575/13, parc. č. 731 a
parc. č. 733, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v rozsahu dle
geometrického plánu, ve vlastnictví statutárního města Olomouce jakožto povinného ve
prospěch oprávněného společnosti GasNet, s.r.o., spočívající ve zřízení a provozování
plynárenského zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozování a odstraněním plynárenského zařízení (P2 NTL
plynovod ul. Zikova) na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH dle
důvodové zprávy bod 2.2.
7.
schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 311/2, parc. č. 311/4 a parc. č. 311/5,
vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, v rozsahu dle geometrického plánu, a na části pozemku
parc. č. 5/8 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v rozsahu dle geometrického
plánu, ve vlastnictví statutárního města Olomouce jakožto povinného ve prospěch
oprávněného společnosti GasNet, s.r.o., spočívající ve zřízení a provozování plynárenského
zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
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úpravami, opravami, provozování a odstraněním plynárenského zařízení (P3 NTL plynovod
ul. Zikova) na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH dle důvodové
zprávy bod 2.2.
8.
schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 5/8 a parc. č. 735, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, v rozsahu dle geometrického plánu, ve vlastnictví
statutárního města Olomouce jakožto povinného ve prospěch oprávněného společnosti
GasNet, s.r.o., spočívající ve zřízení a provozování plynárenského zařízení a v právu
vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozování a odstraněním plynárenského zařízení (P4 STL plynovod ul. Schweitzerova) na
dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.2.
9.
schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 5/17, parc. č. 731 a parc. č. 733, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc v rozsahu dle geometrického plánu, ve
vlastnictví statutárního města Olomouce jakožto povinného ve prospěch oprávněného
společnosti GasNet, s.r.o., spočívající ve zřízení a provozování plynárenského zařízení a v
právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami, provozování a odstraněním plynárenského zařízení (P5a STL plynovod ul. Zikova)
na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod
2.2.
10.
schvaluje
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 51/11 a parc. č. 733, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc v rozsahu dle geometrického plánu, ve vlastnictví
statutárního města Olomouce jakožto povinného ve prospěch oprávněného společnosti
GasNet, s.r.o., spočívající ve zřízení a provozování plynárenského zařízení a v právu
vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozování a odstraněním plynárenského zařízení (P5b STL plynovod ul. Zikova) na dobu
neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.2.
11.
schvaluje
zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 733, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc v rozsahu dle geometrického plánu, ve vlastnictví statutárního města
Olomouce jakožto povinného ve prospěch oprávněného společnosti GasNet, s.r.o.,
spočívající ve zřízení a provozování plynárenského zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na
pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozování a
odstraněním plynárenského zařízení (P6 STL plynovod ul. Zikova) na dobu neurčitou a
jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.2.
12.
schvaluje
uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti služebností a to silnice I. třídy č. 35 ve
vlastnictví ČR, právo hospodaření s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace umístěné na pozemcích parc.č. 526/6 ostatní plocha v k.ú. Neředín,
obec Olomouc a parc.č. 429/28, parc.č. 549/5 a parc.č. 800/1 všechny ostatní plocha v k.ú.
Nová Ulice, obec Olomouc spočívající v povinnosti strpět uložení a provozování kabelového
vedení a indukčních smyček světelného signalizačního zařízení a kamerového systému v
rozsahu dle geometrických plánů č. 1558-188.b/2020 a č. 2554-188.b/2020 a dále ve strpění
vstupu a vjezdu oprávněného na dotčené pozemky za účelem zřízení, stavebních úprav,
oprav a provozování kabelového vedení a indukčních smyček světelného signalizačního
zařízení a kamerového systému ve prospěch statutárního města Olomouc na dobu životnosti
inženýrské sítě a za jednorázovou úplatu 16 506,34 Kč včetně DPH (z čehož 12 501,70 Kč
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již bylo zaplaceno jako záloha na základě smlouvy o budoucí smlouvě o omezení užívání
nemovitosti služebností dle důvodové zprávy bod 2.3.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4.
Veřejná zakázka č. 22111 – Rámcová dohoda na statické posudky a součinnost statika
pro rok 2022 – 2026 – přímé zadání
Večeř uvedl bod. Konstatoval, že se jedná o formální záležitost, se statikem je uzavřena
rámcová smlouva. Objem zakázky zůstává obvykle nevyčerpán. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené
veřejné zakázce,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání dle DZ,
3.
pověřuje
Bc. Jana Večeře, tajemníka
k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše
uvedeného zadávacího řízení.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 4.1.
Veřejná zakázka č. 22106 – Koncesní řízení na provozování letního kina – zahájení,
komise (staženo)

Bod programu: 4.2.
Veřejná zakázka č. 22112 – Koncesní řízení na provozování letního kina – příkazní
smlouva – přímé zadání
Konzultanti: Jarmer, Křížková – majetkoprávní odbor
Diskuse se týkala výběru společnosti pro administraci, konzultanti reagovali na dotazy. Byla
uvedena nutnost shodnout se na podmínkách koncese, RMO schválila materiál
v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené
veřejné zakázce,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání dle DZ,
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3.
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na administraci VZ 22112 – Koncesní řízení na provozování
letního kina“ mezi statutárním městem Olomouc jako příkazcem a společností Weinhold
Legal, v.o.s. advokátní kancelář (IČ: 25628470) jako příkazníkem,
4.
pověřuje
Mgr. Matouše Pelikána, náměstka primátora
k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše
uvedeného zadávacího řízení.
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 zdrželi se, 1 nepřítomen, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 4.3.
Veřejná zakázka č. 22092 – Stavební úpravy Hauenschildova paláce v Olomouci –
projektová dokumentace (OPAKOVÁNÍ) – zahájení, komise
Konzultant: Zelenka – SNO, a.s.
Diskuse se týkala možnosti využití objektu.
Konzultant konstatoval, že byly prověřeny dvě varianty (kanceláře x bydlení), byly provedeny
průzkumy a digitální zaměření pro možnost využití objektu pro potřeby magistrátu,
s výsledkem umístění 60 úředníků oproti vybudování cca 20 bytů.
Tajemník vyjádřil stanovisko, že v dlouhodobé koncepci se jeví jako vhodnější pro využití pro
potřeby magistrátu objekt Edelmannova paláce.
Materiál byl upraven dle diskuse, tj. konstatováním, že budoucí využití objektu bude bytový
dům.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Matouše Pelikána
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k rozhodnutí o námitkách,
d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6
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Bod programu: 4.4.
Veřejná zakázka č. 22035 – Obnova zeleně na Masarykově třídě - zadání
Konzultantka: Neplechová – odbor investic
Bačák uvedl bod. Konzultantka reagovala na dotazy. Materiál byl projednán bez úprav.
Usnesení:
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.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 5.
Přijetí dokumentu Strategie odpovědného veřejného zadávání SMOl (staženo)

Bod programu: 6.
Organizační záležitosti – Dodatek č. 1 „Vnitřního předpisu k zadávání veřejných
zakázek statutárního města Olomouce“
Konzultantka: Neplechová - odbor investic
Večeř okomentoval důvodovou zprávu. Na návrh radních byl doplněn nový bod usnesení,
kterým bylo uloženo jednou za půl roku předložit odbory investic, ODÚR a OSTR soupis
veřejných zakázek řešených formou přímého zadání.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu k zadávání veřejných zakázek statutárního města
Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2022
3.
ukládá
předložit soupis veřejných zakázek s použitím formy přímého zadání v souladu s "Vnitřním
předpisem k zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce"
T:
O:

pololetně
vedoucí odboru investic, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, vedoucí
odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8
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Bod programu: 7.
Bytové záležitosti
Konzultant: Zelenka – SNO, a.s.
Materiál byl projednán bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci:
ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Černá cesta 9, Olomouc – na 2
roky
Moravské divadlo Olomouc, p.o., Dolní náměstí 7, Olomouc – na 2 roky
XXXXX, Mariánská 7, Olomouc – do 30.11.2022 za podmínky úhrady dluhu a zaplacení
peněžité jistoty
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
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XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2023
XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 28.2.2023
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c)
3.
uděluje
souhlas Moravskému divadlu Olomouc, p.o. podepsat nájemní smlouvu na byt č. 8 v domě
Dolní náměstí 7, Olomouc, pronajatý SMOl prostřednictvím SNO a.s.
dle důvodové zprávy bod 1a)
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9
27

Bod programu: 8.
Rozpočtové změny roku 2022
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor
Bačák okomentoval materiál. V příloze Soupis nekrytých požadavků navrhl vykrýt položku 4
a 5. Radní návrh podpořili, položky byly vykryty.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 - část A a B včetně přílohy
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2022 dle důvodové zprávy
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:
O:

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

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10

Bod programu: 9.
Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2023
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor
Bačák okomentoval návrh. Upozornil na možnost zohlednit navýšení nákladů na energie při
tvorbě rozpočtu na rok 2023, konkrétně u položek na teplo (17 %), elektřina a plyn (40 %) a
PHM (20 %). Tajemník upozornil na připravovaný vládní návrh navýšení mzdových
prostředků úředníkům o 10 %.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se návrhu organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl
na rok 2023
2.
schvaluje
organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2023 dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11

Bod programu: 10.
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v
1. pololetí 2022
Konzultanti: Dokoupilová, Kubalík – ekonomický odbor
Bačák okomentoval materiál.
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Konzultant reagoval na dotazy a konstatoval, že vymáhané částky se navyšují a dochází
k prodloužení délky vymáhání. Je zřejmé, že exekucí bude přibývat. Rada vzala zprávu na
vědomí.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
Předloženou důvodovou zprávu včetně příloh.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 11.
Vyhodnocení kompenzací občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu
dlouhodobé investiční akce
Konzultant: Dokoupilová – ekonomický odbor
Bačák okomentoval materiál a upozornil, že o kompenzace požádalo pouze 34 % občanů
s nárokem na kompenzační bonus. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
kompenzace občanům dle důvodové zprávy a příloh
3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi uzavřít darovací smlouvy dle důvodové zprávy
a příloh
T:
O:

říjen 2022
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13

Bod programu: 12.
Varianty postupu přípravy zahrádkářské osady Andělská
Konzultanti: Bogoč, Žaláková, Krejčí (OSTR), Kličková (MJPO)
Bogoč okomentoval jednotlivé varianty.
Informoval, že kraj podpořil rozhodnutí OŽP, tzn., že odvolání zahrádkářů odmítl.
Konzultanti reagovali na dotazy radních. Byla vedena diskuse o jednotlivých variantách s tím,
že by měl být ověřen nejprve zájem zahrádkářů o prodej pozemků. V tomto smyslu byl
upraven i návrh usnesení, původní text bodu 2 usnesení byl upraven, nově bylo uloženo
OSTR dále prověřit varianty 4.1 a 4.3 postupu přípravy zahrádkářské osady Andělská (T:
26.9.2022).
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
dále prověřit varianty 4.1 a 4.3 postupu přípravy ZO Andělská dle důvodové zprávy
T:
O:

26. 9. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14

Bod programu: 13.
Studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku
Konzultanti: Bogoč, Křenková, Škodová, Luňáček, Krejčí – OSTR, Mičola (ext. k.)
Záleská uvedla bod a předala slovo Ing. Mičolovi, který uvedl, že se jedná o složité území,
které si rozdělil na 3 celky, tj. pozemky města, církevní pozemky a pozemky fyzických osob.
Okomentoval některé části studie, zmínil, že byla řešena i z hlediska modrozelené
infrastruktury a z důvodu řešení parkování bylo komunikováno i s církví, která nakonec bude
území řešit po své linii. Parkování na Sv. Kopečku označil obecně za velký problém.
Krejčí za KMČ ohodnotil studii, ale současně kritizoval záměr vybudování parkování mezi
bazilikou a Norbertinem. Stanovisko bude do DZ doplněno dodatečně. Vyjádření KMČ bylo
přiloženo v rámci písemných materiálů k archivaci.
Konzultantka informovala, že studie prošla komisí architektury i komisí životního prostředí,
jejíž stanovisko bude do DZ doplněno.
Předkladatelka konstatovala nutnost řešit problematiku údržby zeleně na pozemku par. č.
32/1 (bódky), návrh bude předložen v rámci návrhu rozpočtu na příští rok. Rada města
hlasováním vyjádřila s koncepcí záměru obnovy Sadového náměstí souhlas.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s koncepcí záměru obnovy Sadového náměstí dle studie
3.
ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Matouši Pelikánovi řešit problematiku na pozemku parc.č. 32/1 v
k.ú. Svatý Kopeček
T:
O:

listopad 2023
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 nepřítomni, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15

Bod programu: 14.
Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2021
Konzultanti: Bogoč, Křenková, Kruťová Strejčková, Šlachtová – OSTR
Bogoč okomentoval materiál, reagoval na dotazy členů rady. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s předloženou Zprávou o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok
2021 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit k projednání a schválení
Zastupitelstvu města Olomouce Zprávu o naplňování Strategického plánu rozvoje města
Olomouce za rok 2021
T:
O:

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

4.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Zprávu o naplňování Strategického plánu rozvoje
města Olomouce za rok 2021 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 nepřítomni, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 15.
Koncepce restauračních zahrádek v městské památkové rezervaci Olomouc
Konzultanti: Bogoč, Křenková – OSTR
Bogoč okomentoval materiál, konstatoval, že připomínky byly většinově zapracovány. Proces
schvalování bude probíhat dle metodiky. OSTR předá doporučení radě a ta rozhodne.
Konzultantka reagovala na dotazy, mimo jiné uvedla, že grafické znázornění bude grafikem
dopracováno.
Bylo upozorněno na nutnost dořešení restauračních zahrádek ve svahu, např. na Dolním
náměstí. Bude dopracováno.
Materiál byl projednán bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Metodiku restauračních zahrádek v Městské památkové rezervaci Olomouc dle přílohy
důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení zadat grafické zpracování elektronické brožury a následně ji
zveřejnit
T:
listopad 2022
O:
vedoucí odboru strategie a řízení
4.
ukládá
odboru strategie a řízení předložit návrh dotačního programu pro restaurační zahrádky
realizované v souladu se schválenou Metodikou
T:
prosinec 2022
O:
vedoucí odboru strategie a řízení
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 nepřítomni, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17
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Bod programu: 16.
Hřbitovy města Olomouce – „Dlážděná cesta na hřbitově Nová Ulice“
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR
Svozil okomentoval investiční akci a reagoval na dotazy. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s investiční akcí "Dlážděná cesta na hřbitově Nová Ulice" dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
s čerpáním investičního fondu dle důvodové zprávy
4.
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace k realizaci investiční akce dle důvodové zprávy
5.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem( informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace HMO, p. o. dle důvodové zprávy
T:
O:

22. 8. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 nepřítomni, 3 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 17.
Hřbitovy města Olomouce – Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku
OSTR/INO/2214/2022/Zem
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR
Svozil uvedl bod. Projednáno bez rozpravy, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/2214/2022/Zem
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
T:
O:

22. 8. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 nepřítomni, 3 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19
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Bod programu: 18.
Zoologická zahrada Olomouc – souhlas s investiční akcí „Opěrná zídka s oplocením a
seníkem“
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR
Svozil uvedl bod a upozornil, že akce bude hrazena z prostředků ZOO.
Projednáno bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s investiční akcí dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
s použitím investičního fondu dle důvodové zprávy
4.
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace k realizaci investiční akce dle důvodové zprávy
T:
O:

22. 8. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 nepřítomni, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20

Bod programu: 19.
Zoologická zahrada Olomouc – souhlas s přijetím darů
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR
Svozil okomentoval materiál, projednáno bez diskuse, bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím darů dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem ) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

22. 8. 2022
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 nepřítomni, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21
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Bod programu: 20.
Informace o vnitrokoncernové spolupráci městských společností, kde je SMOl jediným
zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR
Svozil blíže okomentoval informace o spolupráci městských společností. Materiál vzala rada
města na vědomí bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně Příloha č. 1 a 2
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 nepřítomni, 3 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22

Bod programu: 21.
Žádost o stanovisko SMOl ke zřízení soukromé základní školy
Konečný konstatoval, že se jedná o formalitu a doporučil materiál ke schválení.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
kladné stanovisko ke zřízení soukromé Základní školy Svět vzdělání dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
22. 8. 2022
O:
vedoucí odboru školství
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23

Bod programu: 22.
Označení vlastníka
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje
U tohoto materiálu bylo hlasováno o přidělení označení vlastníka samostatně u každého
z žadatelů.
1. žadatel (kapitola média) – 4 hlasy pro – neschváleno
2. žadatel (kapitola sociální, charitativní, církevní organizace) – 7 hlasů pro – schváleno
3. žadatel (kapitola sociální, charitativní, církevní organizace) - 7 hlasů pro – schváleno
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24
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Bod programu: 23.
Povolení výjimky – pěší zóna
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje
Materiál byl projednán a schválen v navrženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25

Bod programu: 24.
Předzahrádky
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO MR. SUSHITO v
ulici tř. Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 47,5 m2 pro žadatele fu Mr. Sushito Czech, s.r.o.,
Lučina 6, 739 39 Lučina, na dobu od 15. 8. do 31. 10. 2022
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26

Bod programu: 25.
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2022
Konzultanti: Mikulášek – odbor dotačních projektů
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Zprávu o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2022
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27
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Bod programu: 26.
Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice
Konzultanti: Sečkařová – odbor dotačních projektů
Sečkařová informovala, že se jedná o přijetí dotace z Olomouckého kraje. Dotace činí 50%
způsobilých výdajů a získali jsme ji díky tomu, že projekt byl jako první v pořadníku
náhradních projektů.
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckého kraje z programu Podpora
opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2022 na
realizaci projektu s názvem "Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice"
3.
pověřuje
Mgr. Matouše Pelikána k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28

Bod programu: 27.
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Olomouci na období 2022 – 2027
Konzultanti: Vykydalová, Bartovská – OCKS, Pacas – Media Age, s. r. o.
Pacas provedl členy rady připravenou prezentací, kdy konstatoval, že byla vypracována
SWOT analýza a syntéza (ta je součástí analytické části), na jejímž základě byly vybrány 4
hlavní strategické cíle (ty jsou součásti návrhové části) a to:
1. rozvoj turistických cílů a infrastruktury
2. MICE (kongresový a incentivní cestovní ruch)
3. Smart City
4. rozvoj organizace CR, budování značky a marketing
Jednotlivé strategické cíle blíže okomentoval. Přiblížil také implementační část, která má
stanovit způsob, jakým by mělo dojít k naplnění jednotlivých strategických cílů. Její součástí
je také zásobník možných projektů.
Následně reagoval na dotazy členů rady, které se zejména týkaly návaznosti na krajskou a
celorepublikovou koncepci cestovního ruchu a dále pak jednotlivých projektů, zda jsou
uvedeny v zásobníku (v případě, že ne, bylo doporučeno jejich doplnění).
Po ukončení diskuse poděkoval primátor externímu konzultantovi a nechal o materiálu
hlasovat.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Strategii rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2022 - 2027
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29
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Bod programu: 28.
Dotace v oblasti cestovního ruchu
Konzultanti: Vykydalová, Bartovská – OCKS
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 do 50 tis. Kč dle příloh důvodové zprávy a z
toho vyplývající rozpočtové změny
3.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy
T:
O:

12. 9. 2022
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30

Bod programu: 29.
Navýšení členského příspěvku – Střední Morava – Sdružení cest. ruchu na rok 2023
Konzultanti: Vykydalová – OCKS
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31

Bod programu: 30.
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
Konzultanti: Vykydalová – OCKS
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje OZV č. 2/2022, o nočním klidu, dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy
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3.
ukládá
předložit návrh obecně závazné vyhlášky na nejbližším ZMO
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32

Bod programu: 31.
Smlouva o centralizovaném zadání MZE v oblasti myslivosti
Tajemník vysvětlil dosavadní postup při pořizování plomb a lístků o původu zvěře a také
nově navržený postup ze strany Ministerstva zemědělství.
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
podepsat smlouvu dle důvodové zprávy
T:
O:

12. 9. 2022
vedoucí odboru životního prostředí

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33

Bod programu: 32.
Zahraniční služební cesty
Konzultanti: Podlipská – oddělení zahraničních vztahů
Důvodová zpráva byla doplněna o jména účastníků zahraničních cest a poté byla schválena.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahraniční služební cesty upravené dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34

Bod programu: 33.
Kamerový monitoring Náplavky
Konzultanti: Skalický – ředitel MPO
Skalický konstatoval, že materiál je předkládán na základě požadavku z porady primátora,
kde bylo uloženo zpracovat návrh realizace kamerového monitoringu „Náplavky“ v prostoru
od mostu ul. Komenského až po VŠK UP.
Následně reagoval na dotazy členů rady ohledně výběru zhotovitele a umístění kamer.
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Poté bylo hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v souladu s článkem 53.4 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli dle
bodu č. 2 předložené důvodové zprávy
3.
pověřuje
ředitele Městské policie Olomouc Mgr. Pavla Skalického k podpisu smlouvy s vybraným
dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení
4.
ukládá
zajištění finančních prostředků dle bodu č. 3 předložené důvodové zprávy
T:
O:

26. 9. 2022
ředitel Městské policie Olomouc

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35

Bod programu: 34.
Výpůjčka vozidel na zahraniční cestu pro potřebu sboru dobrovolných hasičů
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s výpůjčkou dopravních automobilů dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA., náměstka primátora k podpisu žádanek o přepravu k
zahraniční cestě dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36

Bod programu: 35.
Žádosti o poskytnutí dotace na požární automobily pro jednotky dobrovolných hasičů
Materiál byl projednán bez rozpravy a následně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s podáním žádostí dle důvodové zprávy
3.
ukládá
zařadit do investičního rozpočtu na rok 2023, odboru ochrany, finanční prostředky dle
důvodové zprávy
T:
O:

12. 9. 2022
vedoucí odboru ochrany

4.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora, podpisem smlouvy o vymezení práv a
povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37

Bod programu: 36.
Individuální dotace v sociální oblasti
Konzultanti: Majer – odbor sociálních věcí
Majer stručně okomentoval předložený materiál. K materiálu nebyla vedena rozprava, byl
odhlasován.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace a z toho vyplývající rozpočtovou změnu a schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, ve znění dle vzorové smlouvy u žádostí nad 50 tis. Kč z
rozpočtu SMOl roku 2022, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38

Bod programu: 37.
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
Konzultanti: Majer – odbor sociálních věcí
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smluv o nájmu bytů zvláštního určení dle bodu 1, písm. a) – b) důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39
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Bod programu: 38.
Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí finančních darů pro rezervu k rozvoji bytového fondu statutárního města Olomouce
3.
souhlasí
s uzavřením Darovacích smluv na poskytnutí finančních darů dle příloh č.1 - 2 důvodové
zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40

Bod programu: 39.
Plavecký stadion – natáčení filmu
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
pronájem PSO za účelem natáčení celovečerního filmu Její tělo společnosti CINEART TV
PRAGUE, s.r.o. ve dnech 23. 8. - 25. 8. 2022
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41

Bod programu: 40.
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 23. zasedání ZMO konaného 18. 7. 2022
K materiálu nebyla vedena rozprava. Byl beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 2, část 5 usnesení ZMO ze dne 18. 7. 2022 - Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11
- prodej bytových jednotek + dodatek č. 1:
- ZMO ukládá RMO připravit návrh vypořádání nájemného hrazeného po uplynutí 20leté
doby trvání smlouvy o smlouvě budoucí do doby vzniku spoluvlastnického vztahu a dále
řešení náhrady za užívání bytu za období od vzniku spoluvlastnického vztahu do dne jeho
ukončení (T: leden 2023)
T:
leden 2023
O:
Rada města Olomouce
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2.
ukládá
k bodu 6, část 3 usnesení ZMO ze dne 18. 7. 2022 - Individuální dotace v oblasti kultury:
- ZMO ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí individuálních dotací s žádostmi nad 50 000 Kč
dle předložené důvodové zprávy a přílohy (T: ihned)
T:
22. 8. 2022
O:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42

Bod programu: 41.
Organizační záležitosti
Tajemník zdůvodnil předložení materiálu.
Po krátké diskusi bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s
účinností od 1. 10. 2022
3.
schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2022
4.
ukládá
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle
předložené důvodové zprávy
T:
O:

10. 10. 2022
Večeř Jan, Bc., tajemník

Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 43

Bod programu: 42.
Organizační záležitosti
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s
účinností od 1. 9. 2022
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 44
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Bod programu: 43.
Organizační záležitosti
Tajemník okomentoval předložený materiál.
Po krátké diskusi bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s
účinností od 1. 10. 2022
3.
schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2022
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 45

Bod programu: 44.
Různé (na stůl)
Konzultanti: Kopecký – odbor právní
Kopecký popsal varianty, podle kterých lze příkaz o spáchání přestupku řešit. Členové rady
se přiklonili k variantě B). Dle této skutečnosti bylo doplněno usnesení a poté bylo
hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle varianty B/ upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 4 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 46

Bod programu: 45.
Různé – informace členů RMO
Tajemník:
- otevřel problematiku výsadby stromů na Horním náměstí. Zdůraznil, že je nutné k tomuto
kroku zajistit stanovisko arch. Šépky.
Setkání s předsedou KMČ č. 1 Černovír a Klášterní Hradisko panem Ing. Janem
Smejkalem
Konzultanti: Klevar – ODUR, Žaláková, Křenková – OSTR, Lampar – odbor školství
Primátor přivítal předsedu a předal mu slovo.
Smejkal vybral 4 stěžejní body, o kterých následně hovořil.
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1. doprava na ulici Jablonského
Z pohledu Smejkala velmi vytížená komunikace. Snahou bylo zavést prvky, které povedou
ke zpomalení. Řešeno bylo mnoho variant (ostrůvky, radary, semafory), bohužel ani jedna
nebyla pro tuto komunikaci vhodná.
Klevar k této problematice konstatoval, že na této komunikaci byl cca 2x umístěn sčítací
radar, z jehož výsledku bylo zřejmé, že 85% řidičů zde jede rychlostí do 50km/hod. Taktéž
byla problematika řešena na dopravní komisi.
Primátor navrhoval umístit přenosný radar a případně zvážit trvalé úsekové měření.
2. ulice v Černovíře, které nejsou napojeny na kanalizaci
Křenková k tomuto sdělila, že opravdu existuje několik ulic, které nejsou napojeny na
kanalizaci, a není u nich dosud zpracována PD, jelikož rekonstrukce stok nebyla schválena
plánem investic.
Bylo navrženo svolat jednání za účasti primátora, příslušných odborů, zda je reálné zařadit
rekonstrukce do Plánu obnovy vodovodů a kanalizací. Vše také projednat s MOVO a zajistit
stanoviska komisí. Veškeré podklady bude zajišťovat útvar hlavního architekta.
3. oprava ZŠ Černovír
U ZŠ Černovír Smejkala zajímala možnost vyřešení kanalizace a oprava venkovního pláště
školy.
Konečný konstatoval, že je přislíbeno zhotovení projektové dokumentace k napojení MŠ a
ZŠ na kanalizaci, včetně renovace prostoru po jímkách. Prozatím však termín zahájení prací
na projektové dokumentaci není stanoven. Na fasádu je projektová dokumentace hotova, je
třeba ji pouze zaktualizovat. Z finančních důvodů budou však preferována dílčí řešení,
zejména pak taková, která budou znamenat úsporu energií.
4. protipovodňová opatření
Křenková uvedla, že byl schvalován výběr administrátora. Město však není investorem,
pouze se zhostilo role připravit záměr, aby vyhovoval jak městu, tak občanům. Pro představu
pak uvedla termíny jednotlivých kroků (výběrové řízení na administrátora, podmínky
architektonické soutěže a další stupně projektové přípravy).
Smejkal se dotazoval, zda by nebylo možné zkoordinovat protipovodňová opatření
s budováním klidové zóny v okolí Hradiska.
Primátor uvedl, že projekt na Barokní zahradu se podařilo schválit, a je takovým impulzem,
začít se zabývat celou lokalitou.
V závěru diskuse byla řešena také problematika postřiku komárů.
Poté primátor Smejkalovi poděkoval za účast na jednání RMO.

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 17:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 8. 2022
Zápis byl podepsán dne: 12. 8. 2022

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

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