
 

USNESENÍ 
 

z 8. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 1. 2023 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

1 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 10. 1. 2023 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 328/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 328/8 ostatní 
plocha) o výměře 27 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.1. 

 

2. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy ze dne 29. 2. 2012, ve znění dodatku č. 1 až 3, uzavřené se 
společností Bartoň a Partner s.r.o., jejímž předmětem je nájem budovy bez č.p./č.e., jiná st., 
na pozemcích parc. č. st. 433/6 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 435/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve změně doby 
nájmu do 31. 12. 2024 dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

3. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu DN 150 na pozemcích parc. č. 614/28 a parc. č. 
456/18, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a kanalizace DN 500 na 
pozemku parc. č. 612/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností JTH 
Holding a.s., za kupní cenu ve výši 726,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
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4. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
IM/BKS/000174/2017/Hrb uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností JTH 
Holding a.s., dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

5. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/2/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností JTH Holding a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

6. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

7. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-
PS/3/2013/Hoa uzavřené se společností Htech cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

8. souhlasí 
s postoupením smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/000721/2014/Hrb ze 
společnosti ELEMENTS PARK OL a.s. na společnost City Life Olomouc s.r.o., dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 

 

9. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/000721/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností City Life 
Olomouc s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

10. souhlasí 
s postoupením smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2013/Hoa ze 
společnosti ELEMENTS PARK OL a.s. na společnost City Life Olomouc s.r.o., dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5. 

 

11. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností City Life Olomouc s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

12. souhlasí 
s postoupením smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/12/2012/Hoa ze 
společnosti ELEMENTS PARK OL a.s. na společnost City Life Olomouc s.r.o., dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6. 

 

13. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností City Life Olomouc s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 
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14. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 456/18 ostatní 
plocha v k. ú Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Veřejná zakázka č. 22153 - Kyselovská, oprava vozovky - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

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

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslavu Ferancovou 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 

c) k rozhodnutí o námitkách, 

d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 VZ č. 23002 - Libušina, vozovka - I. etapa - zahájení, komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 

c) k rozhodnutí o námitkách, 

d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.1. 
 

 

5 VZ č. 23003 - Jeremenkova, přednádraží - oprava vozovek - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

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

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslavu Ferancovou 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 

c) k rozhodnutí o námitkách, 

d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3.2. 
 

 

6 VZ č. 23001 - Stavební úpravy na ul. Na Vozovce, Kmochova, 
Dobnerova - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 
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3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
Mgr. Miloslava Tichého 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 

c) k rozhodnutí o námitkách, 

d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.3. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 23005 – Srovnávací analýza efektivnosti 
nákladů Multifunkční haly Olomouc – přímé zadání 

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 
Ing. arch. Tomáše Pejpka, náměstka primátora k podpisu smlouvy, případně dodatků ke 
smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení 

 

4. schvaluje 
provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
ekonomickému odboru v součinnosti s odborem strategie a řízení realizovat rozpočtovou 
změnu dle důvodové zprávy 

T: 24. 1. 2023 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 4. 
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8 Studie energetického opatření na ČOV Olomouc  –  přímé 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou 

 

2. schvaluje 
zadání „studie energetického patření na ČOV Olomouc“ 

 

3. pověřuje 
Ing. arch. Tomáše Pejpka, náměstka primátora k podpisu smlouvy o dílo se společnosti 
Sweco Hydroprojekt a.s. 

 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 5. 
 

 

9 Zastupování SMOL jako účastníka územních řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
principy vyhodnocování záměrů při zastupování SMOl jako účastníka územních řízení dle 
závěru důvodové zprávy 

 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

10 Pravidla ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování 
osobního příplatku a k hodnocení hmotné zainteresovanosti 
ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných statutárním 
městem Olomouc (mimo školská zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ruší 
Pravidla hodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 
statutárním městem Olomouc (mimo školská zřízení) účinné od 1. 6. 2022 

 

3. schvaluje 
Pravidla ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního příplatku a k 
hodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 
statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení) s účinností od 1. 1. 2023 
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4. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 24. 1. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 

Bod programu: 7. 
 

 

11 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

12 Systém hospodaření s vozovkou 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

13 Velké opravy komunikací 2023 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výběr velkých oprav určených k realizaci v roce 2023 dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 10. 
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14 Modernizace varovného informačního systému - konečné 
vyhodnocení projektu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu včetně výpisů ze zvláštního účtu 
projektu do konce roku 2032 dle bodu 5 důvodové zprávy 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
zrušit zvláštní účet č.7614822/0800 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s fyzickou realizací projektu do 
konce roku 2032 dle bodu 5 důvodové zprávy 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

5. ukládá 
zajistit archivaci všech originálních dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou 18106 
Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce realizovanou v 
rámci projektu dle bodu 5 důvodové zprávy 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí odboru investic 
 

6. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu do konce roku 2032 
dle bodu 5 důvodové zprávy 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

15 Fond pomoci olomouckým dětem - 1. výzva roku 2023 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení Výzvy č.1/2023 Fondu pomoci olomouckým dětem dle důvodové zprávy a dle 
příloh důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zajistit zveřejnění Výzvy prostřednictvím webových stránek města Olomouce, 
prostřednictvím škol a prostřednictvím organizací poskytujících mimoškolní aktivity dětem a 
žákům 

T: 24. 1. 2023 
O: vedoucí odboru školství, vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

16 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního určení – BPS dle bodu 1, písm. a) – e) 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

17 Dar humanitární pomoci pro města Černivci a Irpiň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s městem Černivci na potravinovou pomoc v celkové hodnotě 11 
109,00 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy. 

 

3. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s městem Irpiň na potravinovou pomoc v celkové hodnotě 11 
109,00 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy. 

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora SMOl, podpisem darovacích smluv dle důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 

18 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
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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. 1-3 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

19 Podněty zastupitelů z diskuse 2. ZMO 9. 12. 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. stanovila 
odpovědnosti k jednotlivým podnětům zastupitelů z 2. zasedání ZMO 9. 12. 2022 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 
 
V Olomouci 11. 1. 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


