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ZÁPIS 
 

ze 124. schůze Rady města Olomouce, konané dne 22. 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, Kolářová, Záleská (přítomna do 
12:30 hodin), Pelikán, Konečný  

 
neuvolnění členové rady města 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
- 
 
Feranec, Tichý, Giacintov, Holpuch 
 
omluven 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Doleželová, Štědrá 
Hladíková, Sedláková 

  

 
čas zahájení: 8:00 hodin zasedací místnost RMO, budova Hynaisova 10 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1         1. Vyjádření ke kasační stížnosti 
2 2. Kontrola usnesení RMO a ZMO 
3          3. Majetkoprávní záležitosti 
4 4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
5 5. Sluňákov – Středisko ekologické výchovy v Horce nad Moravou – předání 
  majetku 
6 6. Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – MŠ Dělnická – rozšíření kapacit 
7 7. Veřejná zakázka č. 22118 – Sadební materiál pro Lesy města Olomouce, a. s. 
  - podzim 2022 – příkazní smlouva 
8 7.1. Veřejná zakázka č. 21107 – Opletalova – rekonstrukce vodovodu II. –  
  prominutí smluvní pokuty 
9 7.2. Veřejná zakázka č. 22117 – MŠ Husitská – stavební úpravy pro zásobování 
  stravou – přímé zadání 
10 7.3. Veřejná zakázka č. 22094 – Bytový dům a Domov pro rodiny s dětmi,  
  projektová dokumentace – zadání 
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11 7.4. Veřejná zakázka č. 21029 – ČOV – sušárna kalů – informace o stavu řízení  
  na ÚOHS 
12 7.5. Veřejná zakázka č. 22106 – Koncesní řízení nízké hodnoty na provozování 
  letního kina – zahájení, komise 
13 7.6. Veřejná zakázka č. 22119 – Mimořádné poskytnutí právních služeb – přímé  
  zadání 
14 7.7. Veřejná zakázka č. 22092 – Stavební úpravy Hauenschildova paláce v 
  Olomouci – projektová dokumentace (OPAKOVÁNÍ) – zahájení, komise -
  revokace 
15 8. Bytové záležitosti 
16 9. Rozpočtové změny roku 2022 
17 10. EIB – revize/konverze úrokové sazby 
18 11. Multifunkční hala Olomouc – nabídka na spolupráci společnosti Nová  
  Velkomoravská a. s. 
19 12. Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci 
20 13. Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Olomouc 
21 14. Fond mobility 
22 15. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je  
  statutární město Olomouc jediným akcionářem 
23 16. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde 
  statutární město Olomouc není jediným akcionářem 
24 17. Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl  
  zřizovatelem (mimo školská zařízení) 
25 18. Zoologická zahrada Olomouc – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
26 19. Hřbitovy města Olomouce – závěrečná etapa „Les vzpomínek“ 
27 20. Hřbitovy města Olomouce – organizační záležitosti (na stůl) 
28 21. Podchod Pionýrská 
- 22. Ul. Dolní hejčínská (staženo) 
29 23. Veřejné osvětlení – energetické opatření 
30 24. Změna č. XIII Územního plánu Olomouc – vydání 
31 25. Plán odpadového hospodářství SMOl – vyhodnocení plnění za rok 2021 
- 26. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, třídění, využití a odstranění komunálního 
  odpadu a jeho vytříděných složek včetně biologicky rozložitelných odpadů ve 
  statutárním městě Olomouci (staženo) 
32 27. MŠ Dělnická – energetická opatření – Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
33 28. Seznam strategických projektů územního integrované řešení Olomouc 
34 29. Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje OZV o nočním klidu 
35 30. Individuální dotace v sociální oblasti 
36 31. Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
37 32. Doplnění plánu kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly  
38 33. Informace o činnosti kontrolního výboru 
39 34. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku ATOMIKA, z. s. 
40 35. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku ASOCIACE KUCHAŘŮ A 
  CUKRÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. 
41 36. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku COMBAT ELEMENTS, z. s. 
42 37. Kontrola dotace z rozpočtu SMOl na projekt „Noc kostelů 2021“ u příjemce 
  Arcibiskupství olomoucké 
43 38. Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku Stopy paměti z. s. 
44 39. Převody spoluvlastnických podílů na bytech ve spoluvlastnictví SMOl a  
  Družstva Olomouc, Jiráskova – Družstvo Olomouc, Jižní – informace o dalším
  postupu 
45 40. Stanovení termínu a návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města  
  Olomouce 
46 41. Křičkova 4 (na stůl) 
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47        42. Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s podáním žádosti o dotaci a realizací     
projektu "Rekonstrukce střech pavilonu žiraf v ZOO Olomouc" (na stůl) 

48 43. Moravské divadlo Olomouc - Výstavba nových dílen, skladů a komunitního a 
edukačního centra (na stůl)  

    
 
 

o O o 
 
124. 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. 
 

o O o 
 
 
Bod programu: 1. 
Vyjádření ke kasační stížnosti 
Konzultanti: Štěpánek, Mrázek – odbor právní, Pospíšilová – odbor kancelář tajemníka 
Primátor poděkoval za přípravu materiálu odboru právnímu a otevřel rozpravu. Konstatoval, 
že vše je důkladně popsáno v důvodové zprávě a je důležité, že si město stojí za svým 
stanoviskem. V tomto duchu je také koncipován návrh odpovědi, který bude odeslán 
Nejvyššímu správnímu soudu. K materiálu nebyly ani dotazy, ani diskuse. Byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyjádření osoby zúčastněné na řízení dle přílohy č. 3 důvodové zprávy. 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Kontrola usnesení RMO a ZMO 
Primátor ponechal materiál na dotazy.  
Diskuse byla vedena k bodu č. 7 – Studie revitalizace ASO parku a k bodu č. 8 – Dohoda o 
poskytování Cash – poolingu.  
U bodu č. 7 byla řešena problematika zrušení dětského hřiště a nové umístění herních prvků 
v prostoru celého parku. Bačák přislíbil prověřit, zda již byla na RMO v minulosti projednána 
vizualizace celého parku.  
U bodu č. 8 Bačák pouze stručně vysvětlil princip fungování cash – poolingu. 
Zbývající části materiálu byly projednány bez diskuse.   
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 22. 8. 2022 dle části A) důvodové 
zprávy, 

- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy 
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2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Kličková, Kašpárková, Jarmer – odbor majetkoprávní 
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech. Diskuse byla vedena k těmto bodům: 
Bod č. 1.5. – změna pachtovní smlouvy se Zemědělským družstvem Slavonín 
Kličková vysvětlila celou problematiku, kdy je navrženo vyjmout předmětné pozemky 
z pachtu k 31. 12. 2022, uložit ZD Slavonín odstranit z pozemků zemědělské stavby a 
vyklizené pozemky předat k 30. 6. 2023. Do doby předání pozemků bude od 1. 1. 2023  
pachtýři účtováno bezdůvodné obohacení.  
Primátor zde prosil o prověření, zda po odstranění betonových jímek, bude toto území moci 
být bráno jako brownfield.  
Bod č. 3.1. – zrušení dohody o parcelaci a koupě pozemků v k. ú. Neředín 
Kličková stručně popsala skutečnosti uvedené v důvodové zprávě s tím, že vše je také 
kladně projednáno s odborem strategie a řízení.  
Bod č. 3.13. – prodej pozemku v k. ú. Nová Ulice 
Zde předkladatel navrhoval změnu usnesení a žadateli schválit prodej pozemku parc. č. 
446/1 s tím, že ve prospěch města bude zřízena služebnost veřejně přístupného vnitrobloku 
ve prospěch SMOl – radou akceptováno.  
Kličková pouze doplnila, že problematikou koupě projektové dokumentace se bude zabývat 
rada na některém z dalších jednání. Do té doby bude projektová dokumentace upravena dle 
připomínek odboru investic.  
Ostatní body materiálu byly projednány bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 97 ostatní plocha (dle GP parc. č. 97/2 ostatní plocha) o 
výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za části pozemků 
parc. č. 1120/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1120/20 ostatní plocha) o výměře 32 m2 a 
parc. č. 100/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 100/15 ostatní plocha) o výměře 15 m2, vše v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1120/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1120/21 ostatní 
plocha) o výměře 8 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 318 ostatní plocha (dle GP parc. č. 318/2 ostatní plocha) 
o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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4. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 913/3 orná půda v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
záměr vypůjčit pozemek parc. č. 350/2 orná půda o výměře 678 m2 a část pozemku parc.  č. 
354/1 orná půda o výměře 2 420 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.4. 

 

6. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016, 
ve znění dodatků č. 1 až č. 5 uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín, jejímž 
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Nedvězí u Olomouce, k. ú. Nemilany, k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, k. ú. Povel a k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by 
mělo dojít k vyjmutí pozemků parc. č. 910/4 ostatní plocha a parc. č. 910/5 ostatní plocha, 
oba v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

7. schvaluje 
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 284,30 m2 v 1. NP a 1. PP 
budovy č. p. 424, bydlení, Horní náměstí č. o. 23, která je součástí pozemku parc. č. st. 
375/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc při nájemném ve 
výši 6 000,- Kč/měsíc, v případě, že nájemce bude plátcem DPH, bude ke sjednané výši 
nájemného připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby daně platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

8. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 829/4 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.1. 

 

9. schvaluje 
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 829/4 ostatní plocha o 
výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc bez právního titulu statutárním městem 
Olomouc ve výši 35,- Kč/m2/rok ode dne 27. 7. 2020 do uzavření nájemní smlouvy dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

10. schvaluje 
výběr kupujícího pozemku parc. č. 253/2 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
mezi manželi XXXXX a paní XXXXX formou obálkové metody s následnou aukcí na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 126 000,- Kč vč. DPH a minimální výše 
příhozu činí 10 000,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

11. bere na vědomí 
neuzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených 
s jejich užíváním ze dne 28. 4. 2000 ve znění dodatků č. 1 – 3 uzavřené se společností 
Moravská pohřební společnost s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

12. nevyhovuje žádosti 
společnosti Moravská pohřební společnost s.r.o. o změnu smlouvy o nájmu nebytových 
prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním ze dne 28. 4. 2000 ve znění dodatků č. 
1 – 3 uzavřené se společností Moravská pohřební společnost s.r.o. spočívající v prodloužení 
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doby nájmu do 31. 12. 2033 dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

13. schvaluje 
nájem prostoru – parkovacího místa č. 15 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 484, obč. 
vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem prostoru – parkovacího místa č. 15 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy 
č. p. 484, obč. vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

15. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zrušení dohody o parcelaci č. OMAJ-SMV/DOH/000957/2017/Mlc uzavřené dne 2. 5. 2017 s 
manželi XXXXX a paní XXXXX a postoupené dne 29. 6. 2022 smlouvou o postoupení 
dohody o parcelaci panu XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

16. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemků parc. č. 121/50 orná půda o výměře 47 m2 a parc. č. 121/55 orná půda o 
výměře 59 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
3.1. 

 

17. svěřuje 
zeleň nacházející se na pozemcích parc. č. 121/50 orná půda o výměře 47 m2 a parc. č. 
121/55 orná půda o výměře 59 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc do správy odboru 
městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

18. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí smluvní pokuty dle dohody o parcelaci č. OMAJ-SMV/DOH/000957/2017/Mlc ze 
dne 2. 5. 2017 uzavřené s manželi XXXXX a paní XXXXX a postoupené dne 29. 6. 2022 
smlouvou o postoupení dohody o parcelaci panu XXXXX ve výši 50 000,- Kč panu XXXXX 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

19. doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit úplatné nabytí části pozemku parc. č. 364/1 ostatní plocha o výměře 2 261m2 v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, 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. 3.2. 

 

20. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 364/1 ostatní plocha o celkové výměře 1 277 m2 v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce, 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 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

21. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování pozemků parc. č. 1678/33 ostatní plocha o výměře 779 m2, parc. č. 1678/418 
ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 1678/431 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 
1678/434 ostatní plocha o výměře 10 m2 a parc. č. 1678/436 ostatní plocha o výměře 21 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ze společného jmění manželů XXXXX do 
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vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

22. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování částí 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 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

23. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 247/22 zahrada (dle GP parc. č. 247/22 zahrada) o výměře 
332 m2, pozemků 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, pozemku parc. č. 812/41 orná 
půda o výměře 6 801 m2 v k. ú. Slavonín, části 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 bez 
čp/če, jiná st., ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 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 s tím, že statutární město Olomouc 
uhradí panu XXXXX doplatek cenového rozdílu ve výši 25 595 967,50 Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5. 

 

24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 247/22 zahrada v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

 

25. schvaluje 
zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. parc. č. 309/8, parc. č. 315/10, parc. č. 
321/7, parc. č. 322/8 a parc. č. 324/191, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

26. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 229 zahrada (dle GP parc. č. 229/2 zahrada) o výměře 12 m2 
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví XXXXX za část pozemku parc. č. 134/4 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 134/16 ostatní plocha) o výměře 928 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím že XXXXX 
uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 2 990 920,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

27. schvaluje 
bezúplatné zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního sběrače na části  
pozemku parc. č. 134/4 ostat. pl. (dle GP parc. č. 134/16 ostatní plocha) o výměře 928 m2  a 
části pozemku parc. č. 229 zahrada (dle GP parc. č. 229/1 zahrada)  603 m2, oba v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 
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28. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 173 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. OMAJ-SMV/PACH/001740/2019/Opl 
uzavřené dne 29. 7. 2019 dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

30. svěřuje 
zeleň nacházející se na části pozemku parc. č. 106/34 zahrada (dle GP parc. č. 106/69 
zahrada) o výměře 28 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc do správy odboru měststké 
zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

31. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 106/34 zahrada (dle GP parc. č. 106/69 zahrada) o výměře 28 
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví Družstva Gratussino za část 
pozemku parc. č. 106/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 106/68 ostatní plocha) o výměře 38 
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, 
že Družstvo Gratussino uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve 
výši 63.025,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

32. svěřuje 
zeleň nacházející se na části pozemku parc. č.  622/22 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového 
hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

33. schvaluje 
uzavření dohody o zrušení věcného břemene průjezdu přes pozemek parc. č. 401/1 zahrada 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
zřízeného ve prospěch společnosti TRNY s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

 

34. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 622/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 622/24 ostatní plocha) 
o výměře 247 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX 
za část pozemku parc. č. 401/1 zahrada (dle GP parc. č. 401/24 zahrada) o výměře 109 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s 
tím, že pan XXXXX uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 
96 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

35. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti LAZECKÁ STŘELNICE spol. s r. o. o prodej části pozemku parc. č. 
490/13 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.9. 

 

36. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 319/3 ostatní plocha o výměře 46 
m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti STAR-FINANCE, spol. s r.o. o prodej pozemků parc. č. 1106/52 orná 
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půda, parc. č. 92/7 orná půda, a části pozemku parc. č. 1347/6 ostatní plocha o výměře 13 
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

38. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 7 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

39. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 446/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti A. I. B. 
INVEST, s.r.o. za kupní cenu ve výši 4 397 540,- Kč.dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

40. schvaluje 
zřízení služebnosti užívání veřejně přístupného vnitrobloku, včetně všech jeho součástí a 
příslušenství na pozemku parc. č. 446/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

41. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 9/1 zahrada o výměře 103 m2 a parc. č. 1209 ostatní plocha o 
výměře 36 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 420 
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 

 

42. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 776/57 zahrada (dle GP parc. č. 776/57 zahrada) o výměře 1 
897 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti SeneCura Olomouc s.r.o. za kupní cenu 
ve výši 4 759 581,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 

 

43. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 886/27 ostatní plocha) o 
výměře 88 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 
181 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 

 

44. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 886/28 ostatní plocha) o 
výměře 74 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti LB 2000, s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 153 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 

 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 81 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní 
XXXXX za kupní cenu ve výši 204 235,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 

 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 202/5 ostatní plocha) o 
výměře 13 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 40 400,- Kč do 
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti id. 1/2 paní XXXXX za kupní 
cenu ve výši 20 200,- Kč, podíl o velikosti id. 1/4 paní XXXXX za kupní cenu ve výši 10 100,- 
Kč a podíl o velikosti 1/4 paní XXXXX za kupní cenu ve výši 10 100,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 3.18. 

 

47. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 202/6 ostatní plocha) o 
výměře 8 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 26 400,- Kč 
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dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 

 

48. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí 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 společnosti ELPIS OLOMOUC, spol. s r.o. za 
kupní cenu ve výši 704.840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 

 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1068 ostatní plocha a částí pozemků 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 manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 406.050,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 

 

50. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1721/154 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 222 035,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 3.22. 

 

51. doporučuje zastupitelstvu města 
trvat na usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022, bod programu 3, bod 2.25. důvodové zprávy ve 
věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 727/3 zahrada (dle GP parc. č. 727/3 zahrada) 
o výměře 91 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 238 
700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 

 

52. doporučuje zastupitelstvu města 
trvat na usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022, bod programu 3, bod 2.25. důvodové zprávy ve 
věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 727/3 zahrada (dle GP parc. č. 727/4 zahrada) 
o výměře 67 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do společného jmění manželů XXXXX za 
kupní cenu ve výši 176 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 

 

53. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou chodníku na pozemku parc. č. 601/1 ostatní 
plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

54. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavby vodovodu V1 DN 80 a V2 DN 90, jednotné kanalizace 
VS2 DN 300 a KJ1 DN 300, kontejnerového stání na tříděný odpad, komunikací včetně 
parkovacích stání, dešťové kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení na pozemcích parc. 
č. 203 a parc. č. 213, vše ostatní plocha a parc. č. 45/12 orná půda, vše v k. ú. Nový Svět u 
Olomouce, obec Olomouc, a na pozemcích parc. č. 1677/2, parc. č. 1677/3, parc. č. 
1678/33, parc. č. 1678/232, parc. č. 1678/418, parc. č. 1678/429, parc. č. 1678/371, parc. č. 
1678/372, parc. č. 1678/374, prac. č. 1678/376, parc. č. 1678/378, parc. č. 1678/380, parc. č. 
1678/382, parc. č. 1678/384, parc. č. 1678/386, parc. č. 1678/388, parc. č. 1678/390 a parc. 
č. 1678/392, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s manžely XXXXX, jako dárci, dle 
důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

55. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavbu vodovodu DN 100 na pozemcích parc. č. 165/2, parc. č. 
614/2 a parc. č. 613/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se 
společností  DENT-EFFECT, s.r.o., za kupní cenu ve výši 605,- Kč včetně DPH, dle 
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důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

56. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 165/2 ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

57. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 
590/2 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce ve prospěch společnosti Správa 
Železnic, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

58. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemku parc. č. 590/2 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce 
ve prospěch společnosti Správa Železnic, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

59. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1249 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 180/7 a parc. č. 180/8, oba 
orná půda, parc. č. 155/2, parc. č. 158/5, parc. č. 158/6, parc. č. 208/21, parc. č. 614/1, parc. 
č. 615/1 a parc. č. 686/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 
158/2, parc. č. 158/3, parc. č. 158/4, parc. č. 158/6 a parc. č. 158/7, vše orná půda v k. ú. 
Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 

 

60. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1249 zastavěná plocha a 
nádvoří, parc. č. 180/7 a parc. č. 180/8, oba orná půda, parc. č. 155/2, parc. č. 158/5, parc. č. 
158/6, parc. č. 208/21, parc. č. 614/1, parc. č. 615/1 a parc. č. 686/1, vše ostatní plocha, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 158/2, parc. č. 158/3, parc. č. 158/4, parc. č. 158/6 a 
parc. č. 158/7, vše orná půda v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

61. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN 
na pozemcích parc. č. 1171 a parc. č. 1173, oba ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

62. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN a VN na pozemcích parc. č. 1171 a parc. č. 1173, oba 
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č.  583/6 a parc. č. 576/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
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64. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.  583/6 a parc. č. 576/2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

65. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 317 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

66. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 317 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.6. 

 

67. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 105/18 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

68. revokuje 
usnesení RMO ze dne 26. 9. 2017, bod programu č. 2, bod č. 6. 12. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 79/7, parc. č. 145/1, parc. č. 124/10, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.8. 

 

69. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 79/7, parc. č. 145/1 a parc. č. 124/10, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.8. 

 

70. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 2. 2021, bod programu č. 2, bod č. 6. 4. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 614/28 a parc. č. 612/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

71. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 445/2, parc. č. 612/1, parc. č. 614/28 a parc. č. 809/85, vše ostatní plocha v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.9. 

 

72. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 

- k jednotkám č. 561/1, č. 561/2, č. 561/3, č. 561/4, č. 561/5, č. 561/6,  
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č. 561/7, č. 561/8, č. 561/9, č. 561/10, č. 561/11, č. 561/12, č. 561/13,  

č. 561/14, č. 561/15, č. 561/16, č. 561/17, č. 561/18, č. 561/19, č. 561/20,  

č. 561/21, č. 561/22, č. 561/23, č. 561/24, č. 561/25, č. 561/26, č. 561/27,  

č. 561/28, č. 561/29, č. 561/30, č. 561/31, č. 561/32, č. 561/33, č. 561/34,  

č. 561/35, č. 561/36, č. 561/37, č. 561/38, č. 561/39, č. 561/40, č. 561/41,  

č. 561/42, č. 561/43, č. 561/44, č. 561/45, č. 561/46, č. 561/47, č. 561/48,  

č. 561/49, č. 561/ 50, č. 561/51, č. 561/52, č. 561/53, č. 561/54, č. 561/55,  

č. 561/56, č. 561/57, č. 561/58, č. 561/59, č. 561/60, č. 561/61, č. 561/62,  

č. 561/63, č. 561/64, č. 561/65, č. 561/66, č. 561/67, č. 561/68, č. 561/69,  

č. 561/70, č. 561/71, č. 561/72, č. 561/73, č. 561/74, č. 561/75, č. 561/76,  

č. 561/101, č. 561/102, č. 561/103, č. 561/104, č. 561/105, č. 561/106,  

č. 561/107, č. 561/108, č. 561/109, č. 561/110, č. 561/111, č. 561/112,  

č. 561/113, č. 561/114, č. 561/115, č. 561/116, č. 561/117, č. 561/118,  

č. 561/119, č. 561/120, č. 561/121, č. 561/122, č. 561/123, č. 561/124,  

č. 561/125, č. 561/126, č. 561/127, č. 561/128, č. 561/129, č. 561/130,  

č. 561/131, č. 561/132, č. 561/133, č. 561/134, č. 561/135, č. 561/136,  

č. 561/137, č. 561/138, č. 561/139, č. 561/140, č. 561/141, č. 561/142,  

č. 561/143, č. 561/144, č. 561/145, č. 561/146, č. 561/147, č. 561/148,  

č. 561/149, č. 561/150, č. 561/151, č. 561/152, č. 561/153, č. 561/154,  

č. 561/155, č. 561/156, č. 561/157, č. 561/158, č. 561/159, č. 561/160,  

č. 561/161, č. 561/162, č. 561/163, č. 561/164, č. 561/165, č. 561/166,  

č. 561/167, č. 561/168, č. 561/169, č. 561/170, č. 561/171 vymezeným v pozemku parc. č. st. 
992 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, jehož součástí je bytový dům 
č.p. 561 a funkčně související pozemky parc. č. 170/5 orná půda,  parc. č. 170/12 orná půda, 
parc. č. 170/80 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,  

- na pozemcích parc. č. 170/10 orná půda, parc. č. 170/11 ostatní plocha,  parc. č. 170/81 
ostatní plocha, parc. č. 170/82 orná půda, parc. č. 170/85 ostatní plocha a parc. č. 170/32 
orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, 

ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 

 

73. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení 

- k jednotkám č. 561/1, č. 561/2, č. 561/3, č. 561/4, č. 561/5, č. 561/6,  

č. 561/7, č. 561/8, č. 561/9, č. 561/10, č. 561/11, č. 561/12, č. 561/13,  

č. 561/14, č. 561/15, č. 561/16, č. 561/17, č. 561/18, č. 561/19, č. 561/20,  

č. 561/21, č. 561/22, č. 561/23, č. 561/24, č. 561/25, č. 561/26, č. 561/27,  

č. 561/28, č. 561/29, č. 561/30, č. 561/31, č. 561/32, č. 561/33, č. 561/34,  

č. 561/35, č. 561/36, č. 561/37, č. 561/38, č. 561/39, č. 561/40, č. 561/41,  

č. 561/42, č. 561/43, č. 561/44, č. 561/45, č. 561/46, č. 561/47, č. 561/48,  
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č. 561/49, č. 561/ 50, č. 561/51, č. 561/52, č. 561/53, č. 561/54, č. 561/55,  

č. 561/56, č. 561/57, č. 561/58, č. 561/59, č. 561/60, č. 561/61, č. 561/62,  

č. 561/63, č. 561/64, č. 561/65, č. 561/66, č. 561/67, č. 561/68, č. 561/69,  

č. 561/70, č. 561/71, č. 561/72, č. 561/73, č. 561/74, č. 561/75, č. 561/76,  

č. 561/101, č. 561/102, č. 561/103, č. 561/104, č. 561/105, č. 561/106,  

č. 561/107, č. 561/108, č. 561/109, č. 561/110, č. 561/111, č. 561/112,  

č. 561/113, č. 561/114, č. 561/115, č. 561/116, č. 561/117, č. 561/118,  

č. 561/119, č. 561/120, č. 561/121, č. 561/122, č. 561/123, č. 561/124,  

č. 561/125, č. 561/126, č. 561/127, č. 561/128, č. 561/129, č. 561/130,  

č. 561/131, č. 561/132, č. 561/133, č. 561/134, č. 561/135, č. 561/136,  

č. 561/137, č. 561/138, č. 561/139, č. 561/140, č. 561/141, č. 561/142,  

č. 561/143, č. 561/144, č. 561/145, č. 561/146, č. 561/147, č. 561/148,  

č. 561/149, č. 561/150, č. 561/151, č. 561/152, č. 561/153, č. 561/154,  

č. 561/155, č. 561/156, č. 561/157, č. 561/158, č. 561/159, č. 561/160,  

č. 561/161, č. 561/162, č. 561/163, č. 561/164, č. 561/165, č. 561/166,  

č. 561/167, č. 561/168, č. 561/169, č. 561/170, č. 561/171 vymezeným v pozemku parc. č. st. 
992 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, jehož součástí je bytový dům 
č.p. 561 a funkčně související pozemky parc. č. 170/5 orná půda,  parc. č. 170/12 orná půda, 
parc. č. 170/80 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,  

- na pozemcích parc. č. 98/6 ostatní plocha, parc. č. 170/10 orná půda, parc. č. 170/11 
ostatní plocha, parc. č. 170/81 ostatní plocha a parc. č. 170/85 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc,  

ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Po projednání bodu č. 3 požádal náměstek Pelikán, aby byl dán úkol vedoucímu odboru 
dopravy a územního rozvoje, prověřit dopravní situaci v městské části Chomoutov. 
Konkrétně v oblasti, kde dochází k výstavbě nového satelitu.  
 
 
Než bylo přistoupeno k projednávání bodu č. 4, byla přizvána ředitelka VFO, a. s. 
Fuglíčková, která za přítomnosti majetkoprávního odboru (Kličková, Jarmer) diskutovala o 
podobě Vánoční Tržnice 2022.  
Jarmer v začátku upozornil, že pokud by VFO chtěla prostor pronajmout na delší dobu než 
30 dní, musí celou záležitost projednat RMO a pronájem musí být zveřejněn na úřední 
desce.  
Primátor konstatoval, že důležitou součástí by mělo být zajištění veřejného bruslení.  
Fuglíčková informovala o obdržení 2 nabídek (Projekt OLFEST a Projekt Creative 
contaYNER), kdy oba subjekty počítají s pronájmem delším než 30 dní. Obě nabídky jsou 
rámcové. Bylo by dobré na tržnici udělat trhy, které se liší od trhů v centru města. Co se týká 
veřejného bruslení, neobsahuje ho ani jedna z nabídek. Pro VFO není problém veřejné 
bruslení zajistit, ale je třeba na něho získat dotaci.  
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Záleská sdělila, že dostala za úkol vytvořit smysluplný projekt, který dle jejího mínění splňuje 
právě Projekt Creative contaYNER.  
Pelikán konstatoval, že by bylo dobré vyvolat jednání, na kterém by byla projednána možná 
výše dotace v případě, že by VFO provozovalo kluziště.  
Primátor v závěru diskuse poprosil o doplnění stávajícího podkladového materiálu o návrh 
dalšího postupu a to včetně kluziště a jeho předložení na poradu primátora ve středu 31. 8. 
2022. 
 
 
Bod programu: 4. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Válková, Drešr – odbor investic 
Válková postupně okomentovala jednotlivé body v materiálu. Krátká diskuse proběhla pouze 
u bodu č. 1.1., který byl následně stažen. Ostatní body materiálu byly bez připomínek. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu 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 s cenovým doplatkem, 
který bude hradit statutární město Olomouc ve výši 40 950 Kč včetně DPH dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit výkup části pozemku parc. č. 18, zahrada o výměře cca 70 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc ve vlastnictví XXXXX za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 1.3. 

 

4. schvaluje 
zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 535/2, v k.ú. Povel, obec Olomouc dle 
situačního nákresu ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto povinného ve 
prospěch oprávněného společnosti ČEZ Distribuce a.s., spočívající v uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN a umístění a provozování skříně na dobu neurčitou a 
jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.1. 

 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 
535/2, v k.ú. Povel, obec Olomouc dle situačního nákresu ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc jakožto budoucího povinného ve prospěch budoucího oprávněného společnosti 
ČEZ Distribuce a.s., spočívající v uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
a umístění a provozování skříně na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + 
DPH dle důvodové zprávy bod 2.1. 

 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti stavby mostu na částech 
pozemků parc. č. 141, vodní plocha, k. ú. Olomouc - město a parc. č. 852/1, vodní plocha, k. 
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ú. Hodolany, oba obec Olomouc, dle GP č. 1859-7/2022 ze dne 8. 4. 2022, 2857-7/2022 ze 
dne 8. 4. 2022, 2768-7/2022 ze dne 24. 1. 2022 a 1835-7/2022 ze dne 24. 1. 2022, které 
jsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., IČ 
70890013 spočívající v povinnosti vlastníka strpět na předmětném pozemku umístění a 
provozování stavby a umožnit oprávněnému nebo jím pověřených fyzickým či právnickým 
osobám přístup na předmětný pozemek za účelem provozování a v případě poruchy 
provádění údržby, oprav, kontroly a demontáže této stavby na dobu neurčitou (životnost 
stavby) za jednorázovou náhradu ve výši 121.531,50 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 
2.2. 

 

7. schvaluje 
uzavření dodatku na prodloužení nájmu a na zvýšení nájemného k části pozemku parc. č. 
896/3 orná půda o výměře 218 m2 a parc. č. 893/2 orná půda o výměře 494 m2, oba v k.ú. 
Chválkovice, s paní XXXXX na dobu 5 let a za nájemné ve výši 14.240 Kč/rok dle důvodové 
zprávy bod 2.3. 

 

8. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 93/22, v k.ú. Olomouc-město, ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., v rozsahu dle 
geometrického plánu, spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku 
plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení, na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 605 Kč vč. DPH dle důvodové 
zprávy bod 2.4. 

 

9. schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
statutárním městem Olomouc a Povodím Moravy s.p., jehož předmětem je zúžení předmětu 
nájmu a snížení nájemného na 511,41 Kč/kalendářní rok dle důvodové zprávy bod 2.5. 

 

10. schvaluje 
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 470/3 ostatní plocha v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, jakožto povinného, ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto oprávněného, spočívající v uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení elektrické energie na předmětném pozemku, 
včetně práva vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s vybudováním, 
provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním podzemního kabelového vedení 
elektrické energie, v rozsahu geometrického plánu, na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.6. 

 

11. schvaluje 
koupi účelové komunikace ve vlastnictví Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410 umístěné na 
pozemku parc.č. 1297/5 trvalý travní porost v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, který je ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 83 688,- Kč bez DPH dle 
důvodové zprávy bod 3.1. 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
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Bod programu: 5. 
Sluňákov – Středisko ekologické výchovy v Horce nad Moravou – předání majetku 
Konzultanti: Válková, Drešr – odbor investic 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření smlouvy na bezúplatný převod movitého majetku mezi statutárním městem 
Olomouc jako převodcem a Sluňákovem – centrem ekologických aktivit města Olomouce, 
o.p.s. jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 6. 
Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – MŠ Dělnická – rozšíření kapacit 
Konzultanti: Drešr – odbor investic 
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-6 dle části B důvodové zprávy 

T: 12. 9. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

3. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 7 dle části B důvodové zprávy 

T: 12. 9. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 7-9 dle části B důvodové zprávy 

T: 12. 9. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 8849682/0800 

T: 12. 9. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
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Bod programu: 7. 
Veřejná zakázka č. 22118 – Sadební materiál pro Lesy města Olomouce, a. s. – podzim 
2022 – příkazní smlouva 
Konzultanti: Válková, Drešr – odbor investic 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky č. č. 22118 – Sadební materiál 
pro Lesy města Olomouce, a.s. - podzim 2022 mezi statutárním městem Olomouc a Lesy 
města Olomouce, a.s. 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 7.1. 
Veřejná zakázka č. 21107 – Opletalova – rekonstrukce vodovodu II. – prominutí 
smluvní pokuty 
Konzultanti: Válková, Drešr – odbor investic 
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. neschvaluje 
prominutí smluvní pokuty společnosti IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., IČ: 
25869523 ve výši 13 500,- Kč za nevystavení a nedoručení originálu bankovní záruky za 
řádné plnění záručních podmínek ve lhůtě sjednané ve smlouvě o dílo. 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 7.2. 
Veřejná zakázka č. 22117 – MŠ Husitská – stavební úpravy pro zásobování stravou – 
přímé zadání 
Konzultanti: Drešr – odbor investic, Lampar – odbor školství 
Drešr uvedl, že je třeba řešit stavební úpravy pro zásobování stravou. Firma, která 
v současné době realizuje na MŠ Husitská energetická opatření, dala nabídku, ve které 
garantuje, že realizace včetně příjezdu pro zásobování stravou bude hotova do konce roku 
2022. Proto je navrženo přímé zadání. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené 
veřejné zakázce, 
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2. schvaluje 
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání dle důvodové zprávy, 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora 

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným/i dodavatelem/i v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení. 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 7.3. 
Veřejná zakázka č. 22094 – Bytový dům a Domov pro rodiny s dětmi, projektová 
dokumentace - zadání 
Konzultanti: Drešr, Neplechová, Zborník – odbor investic, Hrachovcová – odbor dotačních 
projektů 
Zde Drešr pouze konstatoval, že je to první akce, která je řešena metodou BIM. Metoda 
zajišťuje, že při realizaci nedojde k nějakým zásadním změnám.  
K materiálu nebyla vedena rozprava. 
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: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 7.4. 
Veřejná zakázka č. 21029 – ČOV – sušárna kalů – informace o stavu řízení na ÚOHS 
Konzultanti: Drešr, Neplechová, Zborník – odbor investic, Hrachovcová – odbor dotačních 
projektů 
V rámci diskuse byly řešeny varianty, které nyní máme k dispozici. Konkrétně jde o tři 
varianty a to podání rozkladu, návrat do zadávacího řízení a zrušení zadávacího řízení. 
V souvislosti s tím byla řešena také dotace.  
Členové rady se přiklonili ke třetí variantě – zrušení zadávacího řízení (v materiálu 
označenou jako c/). Na příští jednání RMO bude nachystán materiál, ve kterém bude 
navrženo zrušení zadávacího řízení společně s odstoupením od dotace a to včetně 
časového harmonogramu. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
postup dle varianty c) uvedené v důvodové zprávě. 
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Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 7.5. 
Veřejná zakázka č. 22106 – Koncesní řízení nízké hodnoty na provozování letního kina 
– zahájení, komise 
Konzultanti: Neplechová – odbor investic, Jarmer – odbor majetkoprávní 
Pelikán stručně shrnul historii vývoje provozování letního kina. Koncesní řízení je 
zpracovávané externím dodavatelem. Doba pronájmu je stanovena na 20 let. Zde dával na 
zvážení, zda by nebylo vhodné tuto dobu prodloužit na 25 let z důvodu větší atraktivity – 
radou nebylo akceptováno, byla ponechána doba 20 let. 
Jarmer se pak vyjádřil ohledně výpovědních možností koncese.  
Poté bylo o materiálu hlasováno. 
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, 

c) návrh nájemní (koncesní) smlouvy, 

d) záměr pronajmou pozemek parc. č. 87/24, ostatní plocha, o výměře 117 m2, část 
pozemku parc. č. 87/26, ostatní plocha, o výměře 9440 m2 a pozemek parc. č. 644, ostatní 
plocha, o výměře 102 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy, 

 

3. ustavuje 
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 podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 7.6. 
Veřejná zakázka č. 22119 – Mimořádné poskytnutí právních služeb – přímé zadání 
Konzultanti: Slouková – odbor majetkoprávní 
Bylo dohodnuto, že důvodová zpráva bude doplněna o zdůvodnění částky. O takto 
doplněném materiálu pak bylo hlasováno.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
upravenou 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 upravené DZ, 

 

3. pověřuje 
Mgr. Matouše Pelikána, náměstka primátora k podpisu objednávky se společností 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o. dle výše uvedeného zadávacího řízení. 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 7.7. 
Veřejná zakázka č. 22092 – Stavební úpravy Hauenschildova paláce v Olomouci – 
projektová dokumentace (OPAKOVÁNÍ) – zahájení, komise - revokace 
Konzultanti: Zelenka – ředitel SNO, a. s. 
Zelenka pouze zdůvodnil, proč dochází k opětovnému předložení materiálu. Jelikož 
k materiálu nebyly žádné dotazy, byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. revokuje 
usnesení č. 6 ze dne 8.8.2022 a ruší schválení zahájení a základní zadávací podmínky pro 
výše uvedenou veřejnou zakázku, 

 

3. schvaluje 
zahájení a upravené základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku dle 
důvodové zprávy. 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu: 8. 
Bytové záležitosti 
Konzultanti: Zelenka, ředitel SNO, a. s. 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

a) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 
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b) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 25, o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 

d) tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
1d) 

e) Synkova 8, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1e) 

f) Synkova 4, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1f) 

g) Topolová 6, Olomouc, č.b. 33, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1g) 

h) Černá cesta 3, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 3) 

ch) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 4) 

i) Mariánská 8, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 5) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Na Trati 82, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U Letiště 4, Olomouc 

XXXXX, U Letiště 4, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

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

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
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XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc 
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XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Polská 57, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Žižkovo náměstí 3, Olomouc - na 3 měsíce 

  

e) do 28.2.2023 s nájemci: 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 28.2.2023 

dle důvodové zprávy bod 6 a, b, c, d, e) 

  

3. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 7) 

 

3. ukládá 
SNO, a.s., vyzvat nájemce bytu č. 9 v domě Ztracená 1, Olomouc, k odstranění 
nepovolených stavebních zásahů a uvedení do původního stavu ve lhůtě do 30.9.2022  

dle důvodové zprávy bod 2) 

T: 12. 9. 2022 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 9. 
Rozpočtové změny roku 2022 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor 
Bačák okomentoval předložený materiál včetně tabulky se soupisem nekrytých požadavků, 
z níž byly navrženy na vykrytí položky 2 až 6. Po projednání bodů 23 a 26 programu RMO, 
lze vykrýt i finanční prostředky v nich požadované.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 včetně přílohy 

 

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

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 10. 
EIB – revize/konverze úrokové sazby 
Konzultanti: Dokoupilová – ekonomický odbor 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit RMO ke schválení nových parametrů v rámci revize/konverze úrokové sazby dle 
bodu č. 3 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit na zasedání ZMO návrh zmocnit RMO ke schválení nových parametrů v rámci 
revize/konverze úrokové sazby dle bodu č. 3 důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 11. 
Multifunkční hala Olomouc – nabídka na spolupráci společnosti Nová Velkomoravská 
a. s. 
Konzultanti: Vrtalová, Štěpánek – odbor právní, Struna – OSTR, Drešr – odbor investic, 
Hlídek – OCKS 
Během diskuse byly řešeny všechny možné varianty dalšího postupu. 
Major navrhoval nechat zpracovat SWOT analýzu, která by byla dostupná pro nové vedení, 
které bude problematiku dále řešit. Podívat se na celou problematiku z hlediska územního 
plánu, možností co vše se v hale může konat, jaká je ekonomická stránka, jaké jsou 
možnosti spolupráce se školami apod.  
Dále bylo navrženo, aby na jednání ZMO byl přizván zástupce společnosti Nová 
Velkomoravská a. s., který by prezentoval zamýšlený projekt multifunkční haly.  
Nyní je materiál brán pouze na vědomí a bude předložen na jednání ZMO 5. 9. 2022. 
 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit k projednání Zastupitelstvu 
města Olomouce nabídku společnosti Nová Velkomoravská a.s. ve věci možné spolupráce 
na projektu výstavby a provozování multifunkční haly ze dne 10. 8. 2022 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít předloženou důvodovou zprávu na vědomí 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 12. 
Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci 
Konzultanti: Křenková, Richterová, Struna – odbor strategie a řízení 
Křenková konstatovala, že koncepce obsahuje analytickou část a návrhovou část. Návrhová 
část je členěna na několik podkapitol, kdy jednou z nich je 30 vybraných veřejných 
prostranství. 
Členové rady se ptali, jakým způsobem bude koncepce naplňována z pohledu investičních 
záměrů města a zda je vše dořešeno s ODUR a OMZOH.  
Zde Křenková uvedla, že je třeba doladit vnitřní postupy, ale že vše je řešeno 
prostřednictvím výborů.  
V závěru diskuse upozornil náměstek Konečný, že by bylo dobré projednat s UP prostor 
Žižkova náměstí, tak, aby nebyl v rozporu s touto koncepcí. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
cíle, přístupy, principy a pravidla kvality veřejných prostranství, definované dokumentem 
Koncepce veřejných prostranství Olomouce, jako základní směřování pro přípravu a realizaci 
projektů, jejichž předmětem je výstavba nových nebo úprava stávajících veřejných 
prostranství, a projektů, které se jakýmkoliv způsobem veřejných prostranství dotýkají. 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit dokument „Koncepce veřejných prostranství“ 
na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 5. 9. 2022 ke schválení 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
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Bod programu: 13. 
Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Olomouc 
Konzultanti: Struna, Luňáček – OSTR 
Luňáček konstatoval, že byla schválena nová metodika, došlo k aktualizaci analytické části a 
byly upřesněny výhledové stavy.  
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Aktualizaci Plánu udržitelné městské mobility Olomouc 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení 
Aktualizaci Plánu udržitelné městské mobility Olomouc 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 14. 
Fond mobility 
Konzultanti: Struna, Luňáček – OSTR 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit upravený statut Fondu mobility dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení 
úpravu statutu Fondu mobility 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
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Bod programu: 15. 
Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město 
Olomouc jediným akcionářem 
Konzultanti: Svozil – OSTR 
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit informaci o městských 
společnostech dle důvodové zprávy a přílohy Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 
5. 9. 2022 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 16. 
Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město 
Olomouc není jediným akcionářem 
Konzultanti: Svozil – OSTR 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit informaci o městských 
společnostech dle důvodové zprávy a přílohy Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 
5. 9. 2022 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 17. 
Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo 
školská zařízení) 
Konzultanti: Svozil – OSTR 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloha 

 

2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi MPA, primátorovi města Olomouce, předložit informaci o 
příspěvkových organizacích dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce konanému 
dne 5. 9. 2022 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 18. 
Zoologická zahrada Olomouc – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
Konzultanti: Svozil – OSTR, Habáň – ředitel ZOO Olomouc 
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl schválen v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny na 
zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 5. 9. 2022 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 19. 
Hřbitovy města Olomouce – závěrečná etapa „Les vzpomínek“ 
Konzultanti: Svozil – OSTR, Šnevajs – ředitel HMO 
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 investiční akcí „Les vzpomínek“ dle důvodové zprávy 
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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: 12. 9. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 20. 
Hřbitovy města Olomouce – organizační záležitosti (na stůl) 
Konzultanti: Svozil – OSTR 
Materiál byl projednán bez rozpravy a schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
platové zařazení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce RNDr. Ladislava 
Šnevajse dle 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 27 
 
 
Bod programu: 21. 
Podchod Pionýrská 
Konzultanti: Černý – ODUR, Drešr – odbor investic 
Drešr se k danému materiálu vyjádřil z pohledu investic, kdy je třeba okamžitě zahájit 
zpracování PD, vyřízení stavebního povolení a následně ihned zahájit zadávací řízení na 
zhotovitele akce tak, aby mohlo být využito plánované výluky tramvajového provozu v roce 
2023. 
Černý potvrdil, že v měsících červen až srpen roku 2023 je plánovaná výluka tramvajového 
provozu a v této době je uvažováno o opravě podchodu.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh řešení dle důvodové zprávy 

 



31 

 

3. ukládá 
odboru investic postupovat dle návrhu řešení důvodové zprávy 

T: 10. 10. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu: 22. 
Ul. Dolní hejčínská (staženo) 
Materiál byl z projednávání stažen s tím, že nebyla uskutečněna schůzka se zástupci KMČ. 
 
 
Bod programu: 23. 
Veřejné osvětlení – energetické opatření 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařazení částky pro ODÚR do soupisu nekrytých požadavků a její neprodlené vykrytí z 
rezervy RMO/ZMO dle důvodové zprávy. 

 

3. ukládá 
odboru ekonomickému ihned realizovat rozpočtové změny dle důvodové zprávy v 
součinnosti s ODÚR 

T: 12. 9. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 24. 
Změna č. XIII Územního plánu Olomouc - vydání 
K materiálu nebyla vedena rozprava, byl odhlasován. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
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Bod programu: 25. 
Plán odpadového hospodářství SMOl – vyhodnocení plnění za rok 2021 
Konzultanti: Swaczyna – OMZOH, Kovařík – VŠB TU Ostrava 
Bačák seznámil radu města s předloženým materiálem a doporučil zaměřit se na cíle 
uvedené v závěru důvodové zprávy. Kovařík podrobně okomentoval přílohu - Vyhodnocení 
POH SMOl za rok 2021. V rámci diskuse konzultanti reagovali na dotazy radních. Mimo jiné 
bylo zmíněno, že se jedná o vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství, který vznikl již v 
roce 2016, přičemž v současné době už platí nový zákon o odpadech. Po rozsáhlé diskusi 
rada města vzala materiál na vědomí. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 26. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, třídění, využití a odstranění komunálního odpadu a 
jeho vytříděných složek včetně biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním městě 
Olomouci (staženo) 
Předkladatel konstatoval, že je nutné materiál přepracovat. Vzhledem k výši částky je 
potřeba nejprve schválit rozpočtovou změnu zastupitelstvem města a poté bude předloženo 
schválení Dodatku radě města, která má uvedenou záležitost v kompetenci. Materiál byl 
stažen. 
 
 
Bod programu: 27. 
MŠ Dělnická – energetická opatření – Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – ODP 
Pelikán uvedl bod. Konzultanti odpověděli na dotazy. Materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 
115D316012506 z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na realizaci projektu s 
názvem "MŠ Dělnická - energetická opatření" 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 28. 
Seznam strategických projektů územního integrované řešení Olomouc 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – ODP 
Pelikán uvedl bod. Zmínil, že vedoucí odboru investic upozornil na možné problémy, které 
mohou nastat sjednocením projektů do programových rámců. 
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Sítek konstatoval, že se naopak jedná o zjednodušení administrace, nevidí v tom problém. 
Okomentoval některé projekty, které byly do seznamu nově zařazeny. Po diskusi byl materiál 
schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
seznam strategických projektů územního integrované řešení Olomouc 

 

3. souhlasí 
se zveřejněním na webových stránkách ITI Olomoucké aglomerace 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 29. 
Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje OZV o nočním klidu 
Materiál byl projednán bez úprav, bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod usnesení č. 32 ze schůze Rady města Olomouce konané dne 8. 8. 2022 - Obecně 
závazná vyhláška, kterou se doplňuje OZV o nočním klidu 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje OZV č. 2/2022, ve znění OZV č. 
7/2022, o nočním klidu, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky na nejbližším ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
Bod programu: 30. 
Individuální dotace v sociální oblasti 
Konzultant: Majer – odbor sociálních věcí 
Kolářová okomentovala žádost. Konzultant reagoval na dotazy radních. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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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 přílohy č. 3 z rozpočtu SMOl roku 2022, ve výši dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zařadit částku ve výši 1 300 000 Kč do návrhu na rozpočet OSV MMOl na rok 2023 
T: 12. 9. 2022 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
 
 
Bod programu: 31. 
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
Konzultant: Majer – odbor sociálních věcí. 
Kolářová uvedla bod. Žádosti byly schváleny v předložené podobě. 
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) – c) důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 
 
Bod programu: 32. 
Doplnění plánu kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly 
Konzultantka: Běhalová – OIAaK 
Žbánek uvedl bod. Konzultantka reagovala na dotazy radních. Materiál byl projednán bez 
úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
doplnění plánu kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
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Bod programu: 33. 
Informace o činnosti kontrolního výboru 
Konzultantka: Běhalová – OIAaK 
V rámci diskuse bylo konstatováno, že v materiálu chybí vyjádření příslušných odborů 
k výsledkům kontrol. Usnesení bylo doplněno o úkol: „RMO ukládá dotčeným vedoucím 
odborů, tajemníkovi a příslušným náměstkům předložit na zasedání ZMO stanoviska 
k závěrům a opatřením k předloženým zprávám kontrolního výboru.“ 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
dotčeným vedoucím odborů, tajemníkovi MMOl a příslušným náměstkům primátora předložit 
na nejbližší zasedání ZMO stanoviska k závěrům a opatřením k předloženým zprávám 
kontrolního výboru 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odborů, Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 
 
Bod programu: 34. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku ATOMIKA, z. s. 
Konzultantka: Běhalová - OIAaK 
Běhalová okomentovala výsledky šetření. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 
 
Bod programu: 35. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ 
ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. 
Konzultantka: Běhalová - OIAaK 
Běhalová okomentovala výsledky šetření. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
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Bod programu: 36. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku COMBAT ELEMENTS, z. s. 
Konzultantka: Běhalová - OIAaK 
Běhalová okomentovala výsledky šetření. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41 
 
 
Bod programu: 37. 
Kontrola dotace z rozpočtu SMOl na projekt „Noc kostelů 2021“ u příjemce 
Arcibiskupství olomoucké 
Konzultantka: Běhalová - OIAaK 
Běhalová okomentovala výsledky šetření. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42 
 
 
Bod programu: 38. 
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku Stopy paměti z. s. 
Konzultantka: Běhalová - OIAaK 
Běhalová okomentovala výsledky šetření. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 43 
 
 
Bod programu: 39. 
Převody spoluvlastnických podílů na bytech ve spoluvlastnictví SMOl a Družstva 
Olmouc, Jiráskova – Družstva Olomouc, Jižní – informace o dalším postupu 
Pelikán okomentoval materiál, který po diskusi rada města vzala na vědomí. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 44 
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Bod programu: 40. 
Stanovení termínu a návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva byl doplněn na návrh jednotlivých členů 
rady o bod „Multifunkční hala Olomouc – nabídka spolupráce společnosti Nová 
Velkomoravská, a.s.“ a bod „Založení společenství vlastníků jednotek – 2. část“, který bude 
ještě nutné projednat radou města a bude předložen „na stůl“  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. stanovila 
- termín konání 24. zasedání ZMO: pondělí 5. září 2022 od 9:00 hodin 

- místo konání 24. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 

3. souhlasí 
s návrhem programu 24. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 45 
 
 
Bod programu: 41. 
Křičkova 4 (na stůl) 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – ODP 
Konečný okomentoval důvodovou zprávu a konstatoval, že na příští jednání rady města 
bude předložen návrh na zahájení výběrového řízení na zhotovitele.  
Konzultanti reagovali na dotazy. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařazení realizace Rekonstrukce objektu Křičkova 4 do plánu investic na rok 2023 

 

3. ukládá 
odboru investic zahájit přípravu zadávacího řízení na akci Křičkova 4 

T: 12. 9. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 46 
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Bod programu: 42. 
Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s podáním žádosti o dotaci a realizací projektu 
"Rekonstrukce střech pavilonu žiraf v ZOO Olomouc" (na stůl) 
Konzultanti: Svozil – OSTR, Habáň – ředitel ZOO Olomouc 
Habáň pouze stručně okomentoval předložený materiál. K materiálu nebyla vedena 
rozprava, byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci střech na pavilonu žiraf z Národního programu 
Životní prostředí dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s realizací investiční akce a čerpáním investičního fondu dle důvodové zprávy 

 

4. potvrzuje 
příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Olomouc, že v případě přiznání dotace budou po 
dobu udržitelnosti zachovány výsledky projektu 

 

5. pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace k realizaci investiční akce dle důvodové zprávy 

 

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

T: 12. 9. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 47 
 
 
Bod programu: 43. 
Moravské divadlo Olomouc - Výstavba nových dílen, skladů a komunitního a 
edukačního centra (na stůl) 
Konzultanti: Gerneš – MDO, Svozil – OSTR, Sítek, Sečkařová – ODP 
Gerneš shrnul záměr vybudování dílen, zmínil spolupráci se Střední školou polygrafickou a 
seznámil radní s problematikou podmínek dotace. Uvedl nutnost připravit paralelně výběrové 
řízení a současně jednat s krajem o řešení majetkoprávních věcí. Konstatoval, že krajem je 
projekt podporován. Konzultanti reagovali na dotazy. Z diskuse vzešly úkoly, které byly 
zapracovány do návrhu usnesení. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zahájit přípravu zadávacího řízení na tuto akci a nárokovat částku na zpracování projektové 
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dokumentace do rozpočtu odboru investic na rok 2023 

T: listopad 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
připravit majetkoprávní vypořádání s Olomouckým krajem na tuto akci 

T: leden 2023 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. souhlasí 
s podáním žádosti statutárním městem Olomouc o dotaci na tuto akci 
 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 5 omluveno. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 48 
 
 
 
 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 16:30 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 8. 2022 
Zápis byl podepsán dne:  29. 8. 2022 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  
 


