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ZÁPIS 
 

z 9. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 1. 2023 
 
- 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 (omluven 11:45 – 12:30 hodin) 
 
náměstci primátora 

 
Bačák, Pejpek, Tichák, Tichý, Dobrozemská 

 
neuvolnění členové rady města 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Kryl, Lošťák, Krbeček, Kolářová 
 
Ferancová 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelky 

Folta, Doležalová 
Sedláková, Vychodilová 

  

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

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1         1. Kontrola usnesení RMO (včetně plnění úkolů se čtvrtletním, pololetním a 

ročním plněním) 
2 2. Majetkoprávní záležitosti 
3 3. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
4 4. Veřejná zakázka č. 21109 – MŠ Husitská a dětská skupina – energetická 

opatření – prominutí smluvní pokuty 
5 4.1. Veřejná zakázka č. 21112 – Měření rychlosti v Olomouci - zadání 
6. 4.2. Veřejná zakázka č. 22154 – Úprava předprostoru krematoria Neředín, 

vegetační úpravy kořenového prostoru 16 ks stávajících platanů – zahájení, 
komise 

7 4.3. Veřejná zakázka č. 23011 – Tř. Svornosti, oprava vozovky – II. etapa – 
zahájení, komise 

8 4.4. Veřejná zakázka č. 22126 – Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem 
a IRTN v bytových domech majetku statutárního města Olomouc 2022 - 
zadání 

9 5. Stavba PPO II B etapa – související investice – Úprava veřejného prostoru 
v ulici Nábřeží 

10 6. Rozpočtové změny roku 2022 
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11 7. Rozpočtové změny roku 2023 – finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 
2022 

12 8.  Rozpočtové změny roku 2023 
13 9. Bytové záležitosti 
14 10. Zahraniční služební cesta 
15 11. Výhled zahraničních aktivit na rok 2023 
16 12. Cena města Olomouce – Pracovní skupina 
17 13. Tematická pracovní skupina pro cyklodopravu 
- 14. Křižovatka Dobrovského x Dlouhá (staženo) 
18 15. Územní studie komunikace na ul. Pasteurově a lokality Na trati 
19 16. Investiční záměry úprav veřejných prostranství 
20 17. Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce- Dohoda o vypořádání závazků 
21 18. Knihovna města Olomouce – Koncepce činnosti organizace 
22 19. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) na rok 2023 
23 20. Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací 

na období 2024 – 2025 (mimo školská zařízení) 
24 21. Oponentní posudek ke studii „Rozbor potřeb akcionářů servisní společnosti 

Odpady Olomouckého kraje, a. s.“ 
25 22. Karty typu D 
26 23. Povolení výjimky – pěší zóna 
27 24. Zvláštní užívání komunikací 
28 25. Označení vlastníka 
29 26. Předzahrádky 
30 27. Náměstí Národních hrdinů 
31 28. Jihoslovanské mauzoleum 3. Etapa – žádost o dotaci 
32 29. Dotační programy Olomouckého kraje 2023 
33 30. Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2022 
34 31. Odborné komise – úprava obsahu činností komisí (tzv. preambule) 
35 32. Změny v komisích 
36 33. Návrhy rozpočtů na rok 2023 a návrhy střednědobých výhledů na roky 2024 – 

2025 příspěvkových organizací – škol 
- 34. Návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizace (staženo) 
37 35. Výsledek periodického hodnocení práce ředitelů škol 
38 36. Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
39 37. Žádosti o dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v roce 2023 
40 38. Zastoupení SMOl v organizacích (asociacích, sdruženích, svazech apod.) 
41 39. Organizační záležitosti – organizační změny v Magistrátu města Olomouce 
42 40. Jmenování ředitele příspěvkové organizace – školy (na stůl) 
- 41. Různé – informace členů RMO 
 
 
 

o O o 
 
9. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh 
programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro. 
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
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Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO (včetně plnění úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním 
plněním) 
Primátor provedl materiálem po jednotlivých bodech, odpovědní náměstci u některých bodů 
podali doplňující informace. 
část A – bez úprav 
část B – úkol poř. č. 3 – omylem uvedeno prodloužení termínu do 24. 1. 2023 – prodloužení 
termínu bylo vyškrtnuto, jedná se o čtvrtletní úkol, opět bude předložen ke kontrole v dalším 
čtvrtletí. 
část C – úkol poř. č. 3 – omylem uvedeno prodloužení termínu do 24. 1. 2023 – prodloužení 
termínu bylo vyškrtnuto, jedná se o pololetní úkol, bude předložen ke kontrole na 
začátku dalšího pololetí. 
část D – bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 

- k termínu plnění 24. 1. 2023 dle části A) důvodové zprávy 

- s termínem plnění čtvrtletně dle upravené části B) důvodové zprávy 

- s termínem plnění pololetně dle upravené části C) důvodové zprávy 

- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy 

 

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

 

3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu č. 14 usnesení RMO ze dne 9. 10. 2018, týkající se Koncepce zabezpečení 
činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce pro období let 
2019 - 2022 dle části D) důvodové zprávy 

- část 4 bodu č. 14 usnesení RMO ze dne 9. 10. 2018, týkající se Koncepce zabezpečení 
činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce pro období let 
2019 - 2022 dle části D) důvodové zprávy 

- část 3 bodu č. 11 usnesení RMO ze dne 26. 10. 2016 týkající se Interních postupů 
statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci integrované 
územní investice Olomoucké aglomerace dle části D) důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kličková, Michalcová – majetkoprávní odbor 
Bačák za omluvenou náměstkyni Ferancovou provedl materiálem po jednotlivých bodech, 
úpravy byly provedeny u bodů: 
bod 1.1 – důvodová zpráva v části Návrh na majetkoprávní vypořádání byla doplněna o 
směnu pozemku parc. č. 111/27 o výměře 13 289 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko. Záležitost by 
měla být znovu projednána s Ol. krajem, je navrhováno budovu darovat, pozemky směnit. 
Dále bylo doplněno usnesení, kterým bylo doporučeno ZMO schválit přeřazení pozemku 
parc. č.  st. 179/3, tzn. budovu Tomkova 40 z kategorie A, do kategorie C dlouhodobé 
koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem. 
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bod 1.2 – záležitost prodeje nemovitosti byla projednána s vedením UP, nemají zájem ji za 
uvedenou cenu koupit. Po roku 2026 je pro ně budova zbytná. V budově probíhá výuka ZŠ 
Spojenců, proto bylo navrženo svolat jednání za účelem projednat možnost spravovat tento 
objekt školou. Bod byl z materiálu stažen. 
bod 2.6 – proběhla diskuse o návrhu majetkoprávní komise nově zpoplatnit část pozemku, 
kde jsou umístěna parkovací místa. Tento návrh nebyl radou akceptován, důvodová zpráva 
byla v tomto smyslu upravena. 
Dodatek č. 1 (na stůl): 
Jako konzultantka přizvána Konečná – majetkoprávní odbor 
Tajemník okomentoval záležitost, konzultantka doplnila, že v rámci nových smluvních 
podmínek vychází m2 kancelářských ploch na cca 2,2 tis. Kč. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. schvaluje 
záměr darovat pozemek parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352, obč. vyb, Tomkova 40, z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 
1.1. 

 

2. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha o výměře 3 250 m2, v k. 
ú. Hejčín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 
42/1 orná půda o výměře 15 051 m2, parc. č. 31/2 orná půda o výměře 13 117 m2, oba v k. 
ú. Klášterní Hradisko a pozemek parc. č. 111/27 ostatní plocha o výměře 13 289 m2 v k. ú. 
Hejčín, vše obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s tím, že přesná výměra části 
pozemku parc. č. 527/3 bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
přeřazení pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352, obč. vyb, Tomkova 40, v rámci Dlouhodobé 
koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období r. 
2019 – 2022, z kategorie A nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě 
určeny k prodeji, darování či směně, do kategorie C – nemovité věci určené k prodeji, 
darování či směně dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 1491/11 orná půda, parc. č. 1492/1 ostatní plocha, parc. č. 
1708/1 ostatní plocha, parc. č. 1742 orná půda, parc. č. 1743 lesní pozemek, parc. č. 1596/2 
ostatní plocha, parc. č. 855/67 ostatní plocha, parc. č. 856/2 orná půda, 854/19 trvalý travní 
porost, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 
2.1. 

 

5. schvaluje 
předběžný záměr směnit pozemek parc. č. 1671/7 lesní pozemek v k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. č. 1681/1 lesní 
pozemek o výměře 400 m2 a část pozemku parc. č. 1681/2 lesní pozemek o výměře 200 
m2, pozemky parc. č. 1691/118 a parc. č. 1691/119, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměry 
předmětných částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 
2.2. 
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6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o zařazení pozemků parc. č. 1596/2 ostatní plocha, parc. č. 1743 lesní 
pozemek a parc. č. 1686/1 lesní pozemek vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou do směny dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

7. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 71/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 71/4 ostatní plocha 
o výměře 109 m2) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

8. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1242 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. st. 1242 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 20 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

10. schvaluje 
záměr vypůjčit pozemky parc. č. 95/11 ovocný sad o výměře 2 491 m2 a parc. č. 95/12 
zahrada o výměře 435 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

11. schvaluje 
záměr vypůjčit části pozemku parc. č. 282/6 ostatní plocha o  celkové výměře 30 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

12. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 8. 2022, bod programu 2, bod 2.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/001663/2017/Val ze dne 29. 5. 2017 
uzavřené se spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s., jejímž předmětem je nájem částí 
pozemků parc. č. 111/26 ostatní plocha o výměře 102 m2 (nyní parc. č. 111/40 ostatní 
plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc) a parc. č. 468 ostatní plocha o výměře 63 m2 (nyní 
parc. č. 468/12 ostatní plocha), vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, částí pozemků parc. č. 
21/1 ostatní plocha o výměře 25 648 m2, parc. č. 21/8 zahrada o výměře 201 m2, parc. č. 
21/9 zahrada o výměře 2 m2, parc. č. 21/17 trvalý travní porost o výměře 77 m2, parc. č. 
23/1 trvalý travní porost o výměře 133 m2, parc. č. 128/5 ostatní plocha o výměře 63 m2 a 
pozemku parc. č. st. 725 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 247 m2, vše v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, spočívající ve vyjmutí částí pozemku parc. č. 111/26 ostatní plocha o celkové 
výměře 102 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc (nyní parc. č. 111/40 ostatní plocha v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc), v úpravě rozsahu části pozemku parc. č. 21/1 ostatní plocha z 25 
648 m2 na 25 511 m2, v rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 111/1 ostatní 
plocha o výměře 10 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, v prodloužení doby nájmu z doby 
určité do 31. 1. 2022 na dobu určitou do 31. 1. 2027 a ve změně výše nájemného se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

13. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/001663/2017/Val ze dne 29. 5. 2017 uzavřené 
se spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s., jejímž předmětem je nájem částí pozemků parc. 
č. 111/26 ostatní plocha o výměře 102 m2 (nyní parc. č. 111/40 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc) a parc. č. 468 ostatní plocha o výměře 63 m2 (nyní parc. č. 468/12 ostatní 
plocha), vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, částí pozemků parc. č. 21/1 ostatní plocha o 
výměře 25 648 m2, parc. č. 21/8 zahrada o výměře 201 m2, parc. č. 21/9 zahrada o výměře 
2 m2, parc. č. 21/17 trvalý travní porost o výměře 77 m2, parc. č. 23/1 trvalý travní porost o 
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výměře 133 m2, parc. č. 128/5 ostatní plocha o výměře 63 m2 a pozemku parc. č. st. 725 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 247 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, spočívající 
ve vyjmutí částí pozemku parc. č. 111/26 ostatní plocha o celkové výměře 102 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc (nyní parc. č. 111/40 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc), v 
úpravě rozsahu části pozemku parc. č. 21/1 ostatní plocha z 25 648 m2 na 25 511 m2, v 
rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha o výměře 10 m2, vše 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve změně doby nájmu  do 31. 1. 2027 a ve změně výše 
nájemného se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

14. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002400/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016, 
ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřenou se společností Statek Nový Dvůr s.r.o., jejímž 
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Kožušany, obec Kožušany - Tážaly, Vsisko, obec Velký 
Týnec, Nové Sady u Olomouce, Hodolany, Nemilany, Holice u Olomouce, vše obec 
Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 583/11 
orná půda o výměře 6 594 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z předmětu pachtu ke dni 28. 
2. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

15. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002400/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016, 
ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřenou se společností Statek Nový Dvůr s.r.o., jejímž 
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Kožušany, obec Kožušany - Tážaly, Vsisko, obec Velký 
Týnec, Nové Sady u Olomouce, Hodolany, Nemilany, Holice u Olomouce, vše obec 
Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí pozemku parc. č. 1736/78 orná 
půda o výměře 16 205 m2 a části pozemku parc. č. 1736/84 orná půda o výměře 445 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 283/5 orná půda o 
výměře 85 076 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, z předmětu pachtu ke dni 
30. 9. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

16. schvaluje 
výpůjčku pozemků parc. č. 170/25 orná půda o výměře 1 235 m2, parc. č. 170/26 orná půda 
o výměře 651 m2, parc. č. 170/48 orná půda o výměře 103 m2, parc. č. 170/68 orná půda o 
výměře 330 m2, parc. č. 170/70 orná půda o výměře 1 410 m2, parc. č. 170/71 orná půda o 
výměře 2 227 m2, vše v k. ú. Povel, a parc. č. 798/5 orná půda o výměře 124 m2 a parc. č. 
798/15 orná půda o výměře 2 031 m2, oba v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc společnosti 
Marzio,s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

17. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 613/3 o výměře 1 m2, parc. č. 792/1 o výměře 1 m2, vše 
ostatní plocha, parc. č. 913/42 orná půda o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 
589/2 ostatní plocha  o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 124/5 o výměře 
1 m2, parc. č. 75/83 o výměře 1 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. st. 
311/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Povel, vše obec Olomouc státnímu podniku 
Česká pošta, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

18. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 21/12 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX a pana XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 21/12 zahrada o výměře 104 
m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
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20. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 319/5 orná půda o výměře 246 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
paní XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

21. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí pachtovného dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/ PACH/002358/2016/ Kol za 
pozemky parc. č. 289/1 a parc. č. 290/1, vše trvalý travní porost v k. ú. Hlušovice, obec 
Hlušovice, za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši 33 444,- Kč vč. DPH společnosti 
Hanácká zemědělská a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

22. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/002856/2019/Jar ze dne 17. 2. 2020 uzavřenou 
se spolkem ART RUBIKON z.s., jejímž předmětem je nájem částí pozemků parc. č. 263/5 
ostatní plocha o výměře 68 m2 a parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 88 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, spočívající ve změně předmětu nájmu z částí pozemků parc. č. 
263/5 ostatní plocha o výměře 68 m2 a parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 88 m2, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc na části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o celkové 
výměře 53 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve změně výše nájemného a dalších 
náležitostí dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

23. uděluje 
Ředitelství silnic a dálnic ČR souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 601/135, parc. č. 
601/142, parc. č. 601/146, parc. č. 601/38, parc. č. 601/150, parc. č. 601/153, parc. č. 601/42 
a parc. č. 690/19, vše orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc za účelem realizace 
pyrotechnického průzkumu v souvislosti se stavbou dálnice „D35 3508.2 Křelov – Slavonín. 
2. etapa“ za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

24. schvaluje 
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 39,42 m2 v 1. NP budovy č. p. 1, byt. 
dům, ul. Pavelčákova č. o. 21, která je součástí pozemku parc. č. st. 464 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti mat.CZ s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.8. 

 

25. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX a společnosti ROS´S BAZAAR s.r.o. o nájem prostoru sloužícího podnikání o 
celkové výměře 39,42 m2 v 1. NP budovy č. p. 1, byt. dům, ul. Pavelčákova č. o. 21, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 464 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

26. revokuje 
usnesení RMO ze dne 12. 9. 2022, bod programu 2, bod 3.18. důvodové zprávy, ve věci 
schválení nájmu prostor sloužících podnikání o výměře 4 m2 v objektu bez č.p./č.e., tech. 
vyb.,  ul. Teichmannova, který je součástí pozemku parc. č. st. 926 zast. plocha a nádvoří, v 
k. ú. Nové Sady u Olomouc, obec Olomouc, společnosti Nordic Telecom Regional s.r.o., se 
sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04593332 dle důvodové zprávy bod 
č. 3.9. 

 

27. schvaluje 
nájem prostor sloužících podnikání o výměře 4 m2 v objektu bez č.p./č.e., tech. vyb., který je 
součástí pozemku parc. č. st. 926 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, společnosti Nordic Telecom Regional s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21, 
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Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04593332 dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

28. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha (dle GP parc. č. 185/330 
ostatní plocha) o výměře 2 341 m2, pozemku parc. č. 168/17 ostatní plocha o výměře 55 m2 
a pozemku parc. č. 2190 ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

29. svěřuje 
účelové komunikace na části pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
185/330 ostatní plocha) o výměře 2 239 m2 a na pozemku parc. č. 168/17 ostatní plocha o 
výměře 55 m2, oba v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc do správy odboru dopravy a územního 
rozvoje MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

30. svěřuje 
zeleň na částech pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha (dle GP parc. č. 185/330 ostatní 
plocha) o celkové výměře 102 m2 a na pozemku parc. č. 2190 ostatní plocha o výměře 54 
m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového 
hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

31. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje MMOl zajistit splnění podmínek uzavírané smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k části pozemku parc. č. 185/330 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. 185/330 ostatní plocha) o výměře 2 341 m2, pozemku parc. č. 168/17 
ostatní plocha o výměře 55 m2 a pozemku parc. č. 2190 ostatní plocha o výměře 54 m2, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

T: listopad 2023 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

32. doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit nabytí vodního díla „Podzemní těsnící stěny“ v k. ú. Černovír, obec Olomouc z 
vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

33. ukládá 
odboru majetkoprávnímu MMOl podat podnět odboru životního prostředí MMOl na prověření 
aktuálního stavu podzemní těsnící stěny dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

T: 21. 2. 2023 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

34. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování částí pozemků parc. č. 90/34 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/81 ostatní plocha) o 
výměře 25 m2,  parc. č. 93/114 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/177 ostatní plocha) o 
výměře 5 m2, parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/157 ostatní plocha) o výměře 
14 m2,  parc. č. 123/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 123/29 ostatní plocha) o výměře 13 
m2, parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 123/26 ostatní plocha) o výměře 12 m2 a 
pozemky parc. č. 94/130 ostatní plocha a parc. č. 93/173 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
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státního podniku Povodí Moravy, s.p. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

35. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování částí pozemků parc. č. 90/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/78 ostatní plocha) o 
výměře 102 m2, parc. č. 90/55 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/79 ostatní plocha) o 
výměře 50 m2, parc. č. 94/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/158 ostatní plocha o výměře 4 
m2 a parc. č. 94/159 ostatní plocha o výměře 24 m2), parc. č. 123/1 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 123/27 ostatní plocha) o výměře 23 m2,  parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP parc. 
č. 123/25 ostatní plocha) o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z 
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

36. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování pozemků parc. č. 90/74 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 90/75 ostatní 
plocha o výměře 18 m2, parc. č. 90/76 ostatní plocha o výměře 28 m2, parc. č. 90/77 ostatní 
plocha o výměře 59 m2,  parc. č. 123/20 ostatní plocha o výměře 31 m2, parc. č. 123/21 
ostatní plocha o výměře 9 m2,  časti pozemku parc. č. 123/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
123/23 o výměře 26 m2 a parc. č. 123/24 o výměře 17 m2, vše ostatní plocha), parc. č. 
124/49 ostatní plocha o výměře 35 m2, parc. č. 124/50 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. 
č. 124/52 ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a části 
pozemku parc. č. 72/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 72/19 o výměře 48 m2 a parc. č. 72/20 
o výměře 13 m2, oba  ostatní plocha), vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve  
vlastnictví Olomouckého kraje v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

37. schvaluje 
zřízení 

-  služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na části pozemku parc. č. 90/34 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/81 ostatní plocha) o výměře 25 m2 a na části pozemku 
parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 123/26 ostatní plocha) o výměře 12 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce, 

-  služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu na části pozemku parc. č. 
94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/157 ostatní plocha) o výměře 14 m2 a na pozemku 
parc. č. 94/130 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce, 

-  služebnosti uložení  a provozování veřejného osvětlení na části pozemku parc. č. 
90/34 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/81 ostatní plocha) o výměře 25 m2, na pozemku 
parc. č. 94/130  o výměře 30 m2, na části pozemku parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 123/26 ostatní plocha) o výměře 12 m2, na části pozemku parc. č. 93/173 ostatní 
plocha o výměře 20 m2 a na části pozemku parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
94/157 ostatní plocha) o výměře 14 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch statutárního města Olomouce, 

- služebnosti umístění a provozování chodníku se zábradlím na části pozemku parc. č. 
90/34 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/81 ostatní plocha) o výměře 25 m2, na pozemku 
parc. č. 94/130 ostatní plocha, na části pozemku parc. č. 93/114 ostatní plocha (dle GP parc. 
č. 93/177 ostatní plocha) o výměře 5 m2 a na pozemku parc. č. 93/173 ostatní plocha, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce, 

-  služebnosti umístění a provozování chodníku na části pozemku parc. č. 123/15 (dle 
GP parc. č. 123/26 ostatní plocha) o výměře 12 m2, na části pozemku parc. č. 123/1 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 123/29 ostatní plocha) o výměře 13 m2 a na části pozemku parc. č. 
94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/157 ostatní plocha) o výměře 14 m2, vše v k. ú. 
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Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce, 

- služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na části 
pozemku parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/157 ostatní plocha) o výměře 14 
m2, na pozemku parc. č. 94/130 ostatní plocha a na mostní konstrukci přes řeku Moravu na 
ulici Komenského nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy, 

-  služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu a kanalizačního sběrače na 
části pozemku parc. č. 90/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/78 ostatní plocha) o výměře 
102 m2, na části pozemku parc. č. 90/55 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/79 ostatní 
plocha) o výměře 50 m2 a na části pozemku parc. č. 123/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
123/27 ostatní plocha) o výměře 23 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch statutárního města Olomouce, 

-   služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na části pozemku parc. č. 
123/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 123/25 ostatní plocha) o výměře 2 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce,  

-  služebnosti umístění a provozování chodníku na části pozemku parc. č. 90/33 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 90/78 ostatní plocha) o výměře 102 m2 a na části pozemku parc. č. 
123/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 123/25 ostatní plocha) o výměře 2 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 4.3. 

 

38. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 81 zahrada o výměře 710 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 79/1 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

40. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 971/2 zahrada o výměře 65 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
společnosti BALUS Tech s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

41. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti BALUS Tech s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 971/2 zahrada o 
výměře 65 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

42. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 399/78 ostatní plocha o výměře 37 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

43. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 601 ostatní plocha o výměře 50 m2 
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

44. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1045/32 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní XXXXX za 
kupní cenu ve výši 114 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
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45. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1045/32 zahrada v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 

 

46. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování jednotné kanalizace na pozemku parc. č. 1045/32 
zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.9. 

 

47. schvaluje 
uzavření dohody o prodloužení vodovodního řadu DN 100 na pozemcích parc. č. 1317 
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 634/1 ostatní plocha v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc, mezi Vodovodem Pomoraví, svazkem obcí, statutárním městem 
Olomouc a panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

48. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní na stavby chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení na 
pozemcích parc. č. 815, parc. č. 818/2, parc. č. 128/1, parc. č. 1064, parc. č. 813/3, parc. č. 
140/18, vše ostatní plocha a parc. č. 140/26 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, se společností FUERTE ZÁHOŘÍ, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

49. souhlasí 
s postoupením práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 
OMAJ-EM/BDS/002869/2020/Hrb ze společnosti RP NEMOVIT s.r.o. na společnost RP 
Šibeník s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

50. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
EM/BDS/002869/2020/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností RP Šibeník 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

51. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací č. 
OMAJ-EM/DOH/002873/2020/Hrb se společností  RP Šibeník s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 5.4. 

 

52. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
EM/BDS/000828/2020/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a XXXXX a XXXXX, dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

53. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací č. 
OMAJ-EM/DOH/000829/2020/Hrb s XXXXX a XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

54. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně dešťové 
kanalizace, chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové 
kanalizace a bezdrátových hlásičů varovného a informačního systému na pozemcích parc. č. 
170/17, parc. č. 170/18, parc. č. 170/19, parc. č. 170/20, parc. č. 170/28, parc. č. 170/21, 
parc. č. 170/29, parc. č. 170/22, parc. č. 170/30, parc. č. 170/40, vše orná půda, parc. č. 
495/1, parc. č. 495/5, parc. č. 495/6, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, se 
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společností STAFOS – REAL, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

55. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozu, údržbě a opravách objektů č. OMAJ-
EM/INO/002982/2020/Hrb, se společností Technické služby města Olomouce, a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

56. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o periodické údržbě drobných vodních toků, vodotečí, 
pozemků a vodních děl a vodních ploch č. OMAJ-EM/INO/002983/2020/Hrb, se společností 
Technické služby města Olomouce, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

57. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 12. 2019, bod 2, bod 6.2.důvodové zprávy ve věci schválení zřízení 
služebností uložení a provozování podzemního oddáleného uzemnění na pozemku parc. č. 
1130 ostatní plocha – dle výkresu PS05, uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 1062/60, parc. č. 1130, parc. č. 938/3, vše ostatní plocha – dle 
výkresu PS09, umístění a provozování budovy technického vybavení měnírny na pozemku 
parc. č. 1062/60 ostatní plocha – dle výkresu SO01, umístění a provozování zpevněné 
plochy u budovy měnírny na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha - dle výkresu SO02, 
uložení a provozování dešťové kanalizace vč. podzemního vsakovacího objektu na pozemku 
parc. č. 1062/60 ostatní plocha – dle výkresu SO04, umístění a provozování trakčního 
vedení, jehož součástí jsou dva trakční stožáry na pozemku parc. č. 804/36 ostatní plocha - 
dle výkresu SO05, uložení a provozování kabelovodu, napájecích a zpětných kabelů na 
pozemcích parc. č. 1062/60, parc. č. 938/3, parc. č. 1130, parc. č. 804/33, parc. č. 804/31, 
parc. č. 804/36, vše ostatní plocha – dle výkresu SO06 , uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1062/60, parc. č. 938/3, parc. č. 1130, vše 
ostatní plocha – dle výkresu SO07, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, vše ve prospěch 
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

58. schvaluje 
zřízení služebností uložení a provozování podzemního oddáleného uzemnění na pozemku 
parc. č. 1130 ostatní plocha, uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 804/31, parc. č. 804/33, parc. č. 804/36, parc. č. 938/3, parc. č. 1062/60, 
parc. č. 1130, parc. č. 938/38, vše ostatní plocha, umístění a provozování budovy 
technického vybavení měnírny na pozemku parc. č. 1062/60  ostatní plocha, umístění a 
provozování zpevněné plochy u budovy měnírny na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní 
plocha, uložení a provozování dešťové kanalizace vč. podzemního vsakovacího objektu na 
pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha, umístění a provozování trakčního vedení, jehož 
součástí jsou dva trakční stožáry na pozemku parc. č. 804/36 ostatní plocha, uložení a 
provozování kabelovodu, napájecích a zpětných kabelů na pozemcích parc. č. 1062/60, 
parc. č. 938/3, parc. č. 1130, parc. č. 804/33, parc. č. 804/31, parc. č. 804/36, parc. č.  
938/38,  vše ostatní plocha, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1062/60,  parc. č. 938/3,  parc. č. 1130, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

59. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2022, bod programu č. 19., bod č. 5.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti 
uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. st. 163 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná st., parc. č. 420/113, 
parc. č. 466/1, parc. č. 466/2 a parc. č 468, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec 
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Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
6.2. 

 

60. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na pozemcích 
parc. č. 420/113, parc. č. 466/2 a parc. č 468, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
6.2. 

 

61. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 88/32 a parc. č. 88/1, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

62. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 88/32 a parc. č. 88/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 311/4 a parc. č. 311/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.4. 

 

64. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 311/4 a parc. č. 311/2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

65. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1249 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

66. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1249 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.5. 

 

67. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 157 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

68. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 157 ostatní plocha v k. ú. Radíkov 
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u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 

 

69. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 429/3 a parc. č. 429/4, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti CETIN, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

70. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení  na pozemcích parc. č. 429/3 a parc. č. 429/4, vše 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

71. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 228/7 
orná půda a parc. č. 1042 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, a parc. č. 1584 zahrada a 
parc. č. 1957 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

72. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodu na pozemcích parc. č. 228/7 orná půda a parc. č. 1042 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Hodolany, a parc. č. 1584 zahrada a parc. č. 1957 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

73. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu prostor č. AB/2016/640 (OMAJ/NAJ/002565/2016/Kon) ze dne 14. 
10. 2016, ve znění dodatků č. 1 - 3, uzavřené se společností STAVHOLD a.s., jejímž 
předmětem je nájem prostor o celkové výměře 636 m2 v 3. a 4. patře budovy č. p. 989, 
adminis., tř. Kosmonautů č. o. 8, která je součástí pozemku parc. č. st. 1131 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, spočívající ve změně výše nájemného a v 
doplnění náležitosti týkající se oprávnění pronajímatele předložit nájemci jedenkrát ročně 
vždy do 15. 1. běžného roku návrh nového cenového výměru dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 1.1. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Tichý provedl materiálem po jednotlivých bodech. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit koupi části pozemku parc. č. 199 (dle GP parc. č. 199/2) ostatní plocha o výměře 1 
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m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví XXXXX a 
XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za cenu určenou znaleckým posudkem 
2052 Kč dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 193/2 zahrada a parc. č. 389/9 ostatní plocha, v 
k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve společném jmění manželů XXXXX, ve 
prospěch oprávněného statutárního města Olomouce v rozsahu dle geometrického plánu 
spočívající v umístění, provozování, údržby, opravy, úpravy a odstranění komunikace IV. 
třídy (chodníku) na dobu neurčitou bezúplatně dle důvodové zprávy bod 2.1. 

 

4. schvaluje 
zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 185 vodní plocha, k. ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc v rozsahu dle geometrického plánu, který je ve vlastnictví České republiky, s 
právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., IČ 70890013 ve prospěch statutárního města 
Olomouce spočívající v povinnosti vlastníka strpět na předmětném pozemku umístění a 
provozování stavby lávky 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, po dobu životnosti 
stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5000 Kč + DPH) dle důvodové zprávy bod 2.2. 

 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 496/16 ostatní plocha, 
k. ú. Povel, parc. č. 800/2 ostatní plocha, k. ú. Nová Ulice a parc. č. 1231/1 ostatní plocha, k. 
ú. Slavonín, vše obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce v rozsahu dle 
situačního plánu, spočívající v uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě, dále v právu vstupu, vjezdu na pozemky v souvislosti s 
provozováním, údržbou, opravou a odstraněním podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě ve prospěch CETIN a.s. (IČ: 04084063) na dobu neurčitou za 
jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.3. 

 

6. schvaluje 
zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 496/16 ostatní plocha, k. ú. Povel, parc. č. 800/2 
ostatní plocha, k. ú. Nová Ulice a parc. č. 1231/1 ostatní plocha, k. ú. Slavonín, vše obec 
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouc v rozsahu dle situačního plánu, 
spočívající v uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě, dále v právu vstupu, vjezdu na pozemky v souvislosti s provozováním, údržbou, 
opravou a odstraněním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve 
prospěch CETIN a.s. (IČ: 04084063) na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 
100,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.3. 

 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 800/2, ostatní 
plocha, k. ú. Nová Ulice a parc. č. 1231/1, ostatní plocha, k. ú. Slavonín, parc. č. 496/3, 
ostatní plocha, k. ú. Povel, 496/12, ostatní plocha, k. ú. Povel, parc. č. 496/16, ostatní 
plocha, k. ú. Povel a parc. č. 496/17, ostatní plocha, k. ú. Povel, vše obec Olomouc, které 
jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc, jakožto budoucího povinného, v rozsahu dle 
situačního nákresu, spočívající v povinnosti strpět zřízení a provozování budoucího 
plynárenského zařízení, vstup a vjezd na budoucí služebný pozemek v souvislosti se 
zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, jakožto budoucího 
oprávněného za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.4. 
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8. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 800/2, ostatní plocha, k. ú. Nová Ulice a 
parc. č. 1231/1, ostatní plocha, k. ú. Slavonín, parc. č. 496/3, ostatní plocha, k. ú. Povel, 
496/12, ostatní plocha, k. ú. Povel, parc. č. 496/16, ostatní plocha, k. ú. Povel a parc. č. 
496/17, ostatní plocha, k. ú. Povel, vše obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc, jakožto budoucího povinného, v rozsahu dle situačního nákresu, spočívající 
v povinnosti strpět zřízení a provozování budoucího plynárenského zařízení, vstup a vjezd 
na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o., IČ 27295567, jakožto budoucího oprávněného za jednorázovou úplatu ve výši 500,- 
Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.4. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Veřejná zakázka č. 21109 – MŠ Husitská a dětská skupina – energetická opatření – 
prominutí smluvní pokuty 
Konzultanti: Drešr, Válková, Zedek – odbor investic 
Tichý uvedl bod.  
Válková doplnila, že žadatel měl možnost požádat o prodloužení termínu, smluvní sankce 
mu byly známy.  
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
nevyhovět žádosti o prominutí smluvní pokuty společnosti VESTAV group s.r.o., IČ: 276 75 
912 ve výši 50.000,- Kč za nesplnění smluvní povinnosti spočívající v odstranění vad 
uvedených v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla ve lhůtě sjednané ve smlouvě                   
o dílo. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 4.1. 
Veřejná zakázka č. 21112 – Měření rychlosti v Olomouci - zadání 
Konzultanti: Chrenko – odbor investic, Skalický – ředitel MPO 
Skalický okomentoval důvodovou zprávu, požadavky na hardwarovou i softwarovou část. 
Konzultanti v rámci diskuse reagovali na dotazy radních. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybrané dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy                      
na výše uvedenou veřejnou zakázku a to v obou částech. 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 4.2. 
Veřejná zakázka č. 22154 – Úprava předprostoru krematoria Neředín, vegetační úpravy 
kořenového prostoru 16 ks stávajících platanů – zahájení, komise 
Konzultanti: Chrenko – odbor investic, Štěpánková – OMZOH 
Bačák vysvětlil způsob úpravy předmětného prostoru. Štěpánková reagovala na dotazy. 
Mimo jiné byla řešena možnost prověřit získání finančních prostředků v rámci výzev týkající 
se projektů modrozelené infrastruktury. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

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

 

4. pověřuje 
Ing. Otakara Štěpána Bačáka 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

c) k rozhodnutí o námitkách, 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 4.3. 
Veřejná zakázka č. 23011 – Tř. Svornosti, oprava vozovky – II. etapa – zahájení, komise 
Konzultanti: Chrenko -  odbor investic, Černý – ODÚR 
Černý okomentoval zakázku, mimo jiné uvedl snahu zřídit mezi ul. Dvořákovou a tř. 
Svornosti zónu 30. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 4.4. 
Veřejná zakázka č. 22126 – Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem a IRTN 
v bytových domech majetku statutárního města Olomouc 2022 - zadání 
Konzultant: Zelenka – ředitel SNO, a.s. 
Dobrozemská uvedla bod. 
Zelenka reagoval na dotazy. 
Projednáno bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) zrušení zadávacího řízení dle § 127/1 ZZVZ v případě, že vybraný dodavatel nesplní 
požadavky na doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Mimo projednávané body tajemník informoval o stavu veřejné zakázky týkající se výběru 
mobilního operátora. Další informace budou podány na poradě vedení. 
 
 
Bod programu: 5. 
Stavba PPO II B etapa – související investice – Úprava veřejného prostoru v ulici 
Nábřeží 
Konzultant: Drešr – odbor investic 
Tichý okomentoval materiál. Projednáno bez diskuse, bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. revokuje 
část 2 bodu 5 usnesení RMO ze dne 27.6.2022 

 

3. souhlasí 
s postupem dle bodu 4.2 důvodové zprávy ze 120. schůze RMO ze dne 27.6.2022, bod 5 
programu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 6. 
Rozpočtové změny roku 2022 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor 
Bačák uvedl bod. Projednáno bez diskuse, bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 7. 
Rozpočtové změny roku 2023 – finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2022 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor 
Bačák okomentoval finanční vypořádání hospodaření za loňský rok a uvedl, že zůstatek 
hospodaření ve výši 7 mil. Kč bude převeden do rezervy. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2022 a rozpočtové změny roku 2023 
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2022 dle důvodové zprávy 
včetně přílohy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným finančním vypořádáním 
hospodaření SMOl za rok 2022 a se schválenými rozpočtovými změnami roku 2023 
vyplývajícími z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2022 dle důvodové zprávy 
včetně přílohy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 



20 

 

Bod programu: 8. 
Rozpočtové změny roku 2023 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor 
Bačák okomentoval materiál, který byl projednán bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2023 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2023 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2023 
dle důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 9. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Zelenka – ředitel SNO, a.s. 
Zelenka nejprve upozornil, že nájemce navržený k neprodloužení nájemní smlouvy dle bodu 
7 b) dlužnou částku uhradil, proto mu navrhl schválit prodloužení nájemní smlouvy o 3 
měsíce; radou města akceptováno; důvodová zpráva (včetně návrhu usnesení) byla v tomto 
smyslu upravena.  
Dobrozemská upozornila na bod 8, který je předložen ve variantách. Z diskuse byla zřejmá 
shoda na variantě II, tj. akceptovat rozhodnutí NPÚ s tím, že projekt bude zpracován tak, aby 
bylo možné dodatečné umístění výtahu. Dále bylo navrženo, aby kromě menších bytů zde 
byly vybudovány i dva větší byty.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

a) Topolová 9, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Sladkovského 1E, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Sladkovského 1C, Olomouc, č.b. 36, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
1c) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 



21 

 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX,XXXXX, Mariánská 8, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

  

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

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
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XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

Charita Olomouc, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 3, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, Školní 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.7.2023, sazba nájemného 120,- 
Kč/m2/měsíc. 

XXXXX,XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.7.2023 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc - do 31.7.2023 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc - do 31.7.2023, sazba nájemného 120,- Kč/m2/měsíc. 

XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2023, sazba nájemného 120,- 
Kč/m2/měsíc. 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc - do 31.7.2023, sazba nájemného 120,- Kč/m2/měsíc. 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc - do 31.7.2023 



23 

 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc - do 31.7.2023 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory – na 3 měsíce 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 6 a, b, c, d), 7b) 

  

3. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 7 a, c) 

 

3. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu č. 9, Černá cesta 21, Olomouc, XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 2) 

 

4. nevyhovuje 
žádosti o převedení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Přichystalova 62, Olomouc, na XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 3) 

 

5. souhlasí 
a) s povolením podnájmu bytu č. 12, Horní náměstí 21, Olomouc, pro XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 4) 

b) s prodloužením podnájmu bytu č. 12, Pavelčákova 21, Olomouc, pro XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 5) 

 

6. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy ve věci stavebních úprav Hauenschildova 
paláce, Dolní náměstí č.o. 38 – rekonstrukce na bytový dům 

dle důvodové zprávy bod 8) 

 

7. schvaluje 
variantu II. ve věci umístění výtahu v rámci stavebních úprav Hauenschildova paláce, Dolní 
náměstí č.o. 38 – rekonstrukce na bytový dům 

dle důvodové zprávy bod 8) 

 

8. bere na vědomí 
vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady v období 7-12/2022 

dle důvodové zprávy bod 9) 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
Bod programu: 10. 
Zahraniční služební cesta 
Konzultant: Podlipská – odbor kancelář primátora 
Podlipská uvedla materiál. Důvodová zpráva byla doplněna v tom smyslu, že doprava bude 
zajištěna služebním vozidlem VW Transporter, služební cesty se zúčastní i náměstek Tichý a 
náměstkyně Dobrozemská z důvodu projednání možností spolupráce v oblasti investic a 
sociální oblasti. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle upravené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu: 11. 
Výhled zahraničních aktivit na rok 2023 
Konzultant: Podlipská – odbor kancelář primátora 
Primátor uvedl bod. Konzultantka reagovala na dotazy členů rady, rada uvedené informace 
vzala na vědomí. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 12. 
Cena města Olomouce – Pracovní skupina 
Konzultant: Schubert – OKCR 
Tichák uvedl bod.  
Konzultant reagoval na dotazy, mimo jiné zmínil 3 varianty, kde by se měl slavnostní večer 
konat, a to Arcibiskupský palác, Klášterní Hradisko, případně Červený kostel. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
nové členy pracovní skupiny pro udílení Ceny města dle bodu I. důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
nový Statut pro udílení Ceny města 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 13. 
Tematická pracovní skupina pro cyklodopravu 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Losert – OSTR 
Konzultanti reagovali na dotazy radních. Ke složení pracovní skupiny bylo sděleno, že 
v případě zájmu je možné dodatečně nominovat další členy. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
složení tematické pracovní skupiny pro cyklodopravu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení informovat všechny členy tematické pracovní skupiny 
pro cyklodopravu o jejich jmenování Radou města Olomouce 

T: 21. 2. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 14. 
Křižovatka Dobrovského x Dlouhá (staženo) 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Křenková - OSTR 
Pejpek uvedl bod, konzultanti reagovali na dotazy. 
V rozpravě byly zmíněny argumenty pro i proti oběma variantám, členové rady se většinově 
na jedné z nich neshodli. Materiál byl stažen, budou vedena další jednání k dořešení 
záležitosti. 
 
 
Bod programu: 15. 
Územní studie komunikace na ul. Pasteurově a lokality Na trati 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Křenková - OSTR 
Křenková okomentovala obě studie. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy. 
Materiál byl přijat bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
územní studii „Komunikace na ul. Pasteurova“ ve variantě 3 a územní studii „Územní studie 
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lokalita Na Trati“ 

 

3. ukládá 
Útvaru hlavního architekta předat pořízené územní studie Úřadu územního plánování                      
k vložení dokumentací do evidence územně plánovacích podkladků 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 16. 
Investiční záměry úprav veřejných prostranství 
Konzultanti: Bogoč, Luňáček, Křenková - OSTR 
Luňáček okomentoval předložené investiční záměry. 
- Přechod pro chodce na křižovatce Na Střelnici x Lazecká -  rada souhlasila, bez úprav. 
- Řepčínská – Horní hejčínská – zóna 30 – Kryl okomentoval záležitost z pozice předsedy 
KMČ, je nutno zklidnit dopravu v této části. Dále uvedl podnět na vybudování chodníku k ZŠ 
Svatoplukova, kde v minulosti nedošlo k dohodě s majitelem pozemku. Záležitost bude 
otevřena na poradě vedení. 
- přechod pro chodce Wolkerova – rada doporučila schválit tento záměr dle návrhu 
předkladatele, projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
investiční záměry ve variantách dle závěru důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
OSTR zařazení investičních záměrů do seznamu projektových námětů Dlouhodobého 
investičního plánu dle schválených variant 

T: 21. 2. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
Bod programu: 17. 
Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce – Dohoda o vypořádání závazků 
Konzultant: Bogoč – OSTR 
Materiál byl přijat bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením Dohody o vypořádání závazků dle přílohy důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 18. 
Knihovna města Olomouce – Koncepce činnosti organizace 
Konzultanti: Svozil – OSTR, Prucková – ředitelka Knihovny města Olomouce 
Prucková okomentovala předloženou koncepci a zevrubně informovala o činnosti a aktivitách 
Knihovny. Nastínila i plány do budoucna. V rozpravě reagovala na dotazy radních, např. 
ohledně poboček knihovny v městských částech. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou Koncepci činnosti organizace Knihovny města Olomouce, p.o. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 19. 
Návrh rozpočtů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) na rok 2023 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR, Harman – ředitel MFO, Gerneš – ředitel MDO 
Svozil přednesl úvodní slovo. 
Oba ředitelé se postupně vyjádřili k situaci v jejich příspěvkových organizacích, zejména 
s ohledem na snižování příspěvku zřizovatele v minulém období a s ohledem na navyšování 
platů v září 2022 v souladu s legislativou. Situaci označili za dlouhodobě neudržitelnou, 
jestliže nedojde k podpoře ze strany města, případně kraje. V opačném případě bude nutné 
přistoupit ke snižování významného počtu zaměstnanců, případně ke změně zřizovací listiny 
organizací. 
Tichák uvedl, že záležitost projednal s ekonomickým náměstkem, který přislíbil zapojit pro 
letošní rok finance z hospodářského výsledku města. Uvedl, že proběhne jednání 
s Olomouckým krajem o poskytnutí poloviny z těchto prostředků. Celkem se jedná o 12 mil. 
pro MDO a 5 mil. pro MFO. Poskytnutí financí musí schválit jak ZMO, tak i ZOK. Současně 
bude zahájena debata o transformaci těchto organizací a jejich financování v dalších letech. 
První jednání se uskuteční 13. února, kdy se tím bude zabývat expertní pracovní skupina. 
Návrh usnesení byl doplněn o nový bod, kterým bylo uloženo ekonomickému odboru zařadit 
částku pro zajištění financování MDO a MFO v roce 2023 ve výši 17 mil. Kč do soupisu 
nekrytých požadavků. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) na rok 2023 dle Přílohy    
č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení informovat o přijatém usnesení ředitele jednotlivých 
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příspěvkových organizací 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
zařadit částku ve výši 17 mil. Kč. do soupisu nekrytých požadavků pro zjištění financování 
MDO a MFO v roce 2023 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 20. 
Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na 
období 2024 – 2025 (mimo školská zařízení) 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – odbor strategie a řízení 
Primátor uvedl bod. Svozil doplnil, že se jedná o technicistní materiál reflektující schválený 
rozpočet na rok 2023. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženu důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrhy střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2024 - 2025 dle 
důvodové zprávy a její přílohy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat                               
o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 21. 
Oponentní posudek ke studii „Rozbor potřeb akcionářů servisní společnosti Odpady 
Olomouckého kraje, a. s.“ 
Konzultanti: Bogoč, Havránek Malenková – OSTR; Matzenauerová – OMZOCH; Dostál, 
Václavík – TSMO, a.s.; Opluštil, Veverka, Cupal – zástupci zadavatele 
Primátor uvedl bod s tím, že v souvislosti s řešením legislativních požadavků nového zákona 
o odpadech (platnost od 1. 1. 2021), byl ze strany SMOl zadán oponentní posudek ke studii 
„Rozbor potřeb akcionářů Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.“. Nyní je 
radě posudek předložen a je podkladem pro rozhodnutí o dalším postupu nakládání 
s komunálním odpadem. 
Zpracovatelé posudku zástupci společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 
a společností Ernst & Young, s.r.o. představili radě: 
- zhodnocení Studie z pohledu logiky a celkových nákladů, 
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- zhodnocení Studie z pohledu ekonomického dopadu na rozpočet a vývoj poplatku za 
odpad, 
- možné varianty, 
- srovnání jednotlivých variant, 
- SWOT analýzy jednotlivých variant, včetně subvarianty 2 b, která nebyla předmětem 
posudku. 
Na závěr konzultanti doporučili nejvhodnější variantu a návazné kroky, které je potřeba 
učinit.  
V rozpravě bylo diskutováno řešení odpadové politiky v jiných krajích a zemích se závěrem, 
že vybudování dotřiďovací linky na tříděné i směsné komunální odpady v Olomouci je krok 
správným směrem. Na závěr Bogoč informoval, že 21. 3. 2023 proběhne jednání Valné 
hromady SSOOK, kde je očekáváno rozhodnutí SSOOK o variantě řešení přípravy a 
realizace projektu. 
Rada vzala materiál na vědomí. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
 
Bod programu: 22. 
Karty typu D 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Primátor uvedl bod za nepřítomnou náměstkyni Ferancovou s tím, že doporučuje akceptovat 
návrh odboru dopravy a územního rozvoje. Radou schváleno dle předloženého návrhu. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karty typu D dle upravené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 23. 
Povolení výjimky – pěší zóna 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Primátor uvedl bod s tím, že u všech žádostí doporučuje zachovat počet karet ve stejném 
rozsahu jako v roce 2022. Radou akceptováno bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 24. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Primátor uvedl bod. Konzultanti blíže okomentovali předložené žádosti s tím, že u každé 
žádosti odůvodnili stanovisko odboru. Radou schváleno dle doporučení odboru dopravy a 
územního rozvoje. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Jungmannova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Koželužská 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 25. 
Označení vlastníka 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Primátor uvedl bod. Černý požádal o doplnění materiálu – přidělení 4 přenosných 
parkovacích karet pro Okresní soud v Olomouci, kdy citoval žádost Okresního soudu 
s odůvodněním mimořádného požadavku přidělení karet. Radou akceptováno bez výhrad a 
schváleno. 
Dále bylo rozhodnuto, že odpověď Okresnímu soudu s odůvodněním počtu přidělených 
parkovacích karet zašle odbor dopravy a územního rozvoje. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu: 26. 
Předzahrádky 
Konzultanti: Černý, Nezhyba – odbor dopravy a územního rozvoje 
Primátor uvedl bod. Konzultanti okomentovali předložené žádosti o schválení umístění 
jednotlivých předzahrádek s tím, že všechny byly již v minulosti provozovány. Rozprava byla 
vedena k předzahrádce restauračního zařízení VARNA, kdy bylo rozhodnuto, že povolení 
s umístěním ve stávající podobě je vydáno pouze do 31. 12. 2023.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE 
MIKULDA v ulici  28. října 3, Olomouc, v rozsahu 47 m2 pro fu Mikulda Kalda s.r.o., 28. října 
463/3, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.5. do 30.9. 2023. 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA MADLEN   
na Dolním náměstí 6, Olomouc, v rozsahu 125,40  m2 pro žadatele fu Madlen cukrárna 
s.r.o., Dolní náměstí 195/6,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2023. 

 

3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ MAHLER                     
na Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 108,75 m2 pro žadatele fu JH4PRO, spol. s r.o., 
Pod Kopečkem 11, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VARNA v ulici Riegrova 
6, Olomouc, v rozsahu 45,6 m2 pro žadatele fu CLUBZONE s.r.o., Riegrova 373/6, 779 00 
Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BURGER & BEER 
BROTHERS  v ulici  Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele fu Brothers family 
s.r.o., Dlouhá 211, 686 01 Uherské Hradiště,   na dobu  od 1.4. do 31.10.  2023. 

 

6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA CUKRÁRNA   
v ulici  Horní náměstí 27, Olomouc, v rozsahu 76 m2 pro žadatele fu Slezská cukrárna M&A 
s.r.o., Slezská 1082, 738 01 Frýdek Místek,  na dobu  od 1.4.  do 31.10. 2023. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
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Bod programu: 27. 
Náměstí Národních hrdinů 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje; Křenková – OSTR 
Pejpek uvedl, že v rámci zpracování projektové dokumentace řešící dílčí úpravy veřejného 
prostranství náměstí Národních hrdinů byly předloženy 3 návrhy, které se liší druhem použité 
dlažby. Následně jednotlivé varianty blíže okomentoval. Po rozpravě, kde Pejpek společně 
s Křenkovou reagovali na dotazy radních, bylo s ohledem na návaznost formátu dlažby 
v ulici 8. května rozhodnuto dokončit rozpracovanou projektovou dokumentaci ve variantě A.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje dokončit rozpracovanou projektovou dokumentaci                   
ve var. A 

T: 27. 6. 2023 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
 
Bod programu: 28. 
Jihoslovanské mauzoleum 3. Etapa – žádost o dotaci 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Tichý uvedl, že Jihoslovanské mauzoleum již prošlo dvěma etapami oprav. Nyní zbývá 
realizovat 3. etapu, která spočívá v opravě krypty s ostatky, rakvemi a regály. Na uvedenou 
etapu je možné podat žádost o dotaci do výzvy Ministerstva obrany na zabezpečení péče o 
válečné hroby. Tichý zároveň dodal, že tato žádost již byla podána v minulém roce s tím, že 
vzhledem k přetlaku žádostí bylo SMOl nabídnuto pouze částečné poskytnutí dotace, které 
RMO 10. 10. 2022 zamítla. V rozpravě pak konzultanti reagovali na dotazy radních ohledně 
možnosti spolufinancování 3. etapy a délky samotných restaurátorských prací. 
Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním žádosti o státní účelovou dotaci Ministerstva obrany na zabezpečení péče                       
o válečné hroby 

 

3. schvaluje 
investiční záměr „Jihoslovanské mauzoleum – III.etapa" jako povinnou přílohu žádosti                      
o dotaci 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 



33 

 

 
 
Bod programu: 29. 
Dotační programy Olomouckého kraje 2023 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Tichý blíže okomentoval materiál. Po rozpravě, kde konzultanti reagovali na dotazy členů 
rady, byl materiál schválen s tím, že bude doplněn o soupis žádostí o dotace Olomouckého 
kraje za SMOl a příspěvkové organizace. Požadovaný materiál bude po zpracování zaslán 
členům rady. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o dotaci odborem dotačních projektů dle závěru důvodové 
zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 30. 
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2022 
Konzultanti: Sítek, Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Tichý uvedl bod s tím, že Zpráva byla schválena na jednání Řídícího výboru ITI OA. Dále 
seznámil členy rady s čerpáním alokace ITI OA v jednotlivých operačních programech. 
Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Zprávu o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2022 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
 
Bod programu: 31. 
Odborné komise – úprava obsahu činností komisí (tzv. preambule) 
Konzultantka: Horňáková – oddělení KMČ a DP 
Tichák blíže okomentoval dílčí úpravy obsahu činností odborných komisí. Schváleno bez 
rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
upravené preambule těchto odborných komisí: Komise bytová, Komise pro místní Agendu 21 
a Smart City, Komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace památek 
MPR, Komise pro životní prostředí, Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost, Komise 
sociální, Komise pro kulturu a cestovní ruch 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
Bod programu: 32. 
Změny v komisích 
Konzultantka: Horňáková – oddělení KMČ a DP 
Tichák uvedl bod a požádal o doplnění nových členů v komisích: 
- KMČ Lazce – Ing. Ladislav Chmela, Ph.D.; 
- Komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času – Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA; 
- Komise pro občanské záležitosti – Mgr. Hana Vacková. 
Radou akceptováno bez výhrad a s citovanými úpravami schváleno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
členy komisí městských částí dle upravené důvodové zprávy, odstavec 1) 

 

3. jmenuje 
členy Komise pro kulturu a cestovní ruch, Komise pro architekturu, Komise pro výchovu a 
vzdělávání a využití volného času a Komise pro občanské záležitosti dle upravené důvodové 
zprávy, odstavec 2) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
 
 
Bod programu: 33. 
Návrhy rozpočtů na rok 2023 a návrhy střednědobých výhledů na roky 2024 – 2025 
příspěvkových organizací - škol 
Konzultantky: Fantová, Bučková – odbor školství 
Tichák uvedl bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací - škol na rok 2023 dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol na roky 2024 - 2025 dle 
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přílohy důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 
 
Bod programu: 34. 
Návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizace – školy (staženo) 
 
 
Bod programu: 35. 
Výsledky periodického hodnocení práce ředitelů škol 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Tichák blíže okomentoval materiál. V rozpravě, kde konzultantka reagovala na dotazy 
radních, byla diskutována otázka zvážení nového systémového nastavení pravidel pro 
setrvání ředitelů ZŠ ve funkci. Po diskusi se rada rozhodla pro úpravu Pravidel pro 
periodické hodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací – škol s tím, že po uplynutí 
funkčního období ředitele (6 let), bude automaticky vypsáno konkurzní řízení na místo 
vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace.  
Citovaná úprava byla doplněna do důvodové zprávy předloženého materiálu a promítla se i v 
usnesení. Materiál byl následně schválen všemi přítomnými členy rady.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výsledek periodického hodnocení práce ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací - škol dle 
upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
postupovat dle schváleného výsledku periodického hodnocení práce ředitelů/ředitelek 
příspěvkových organizací - škol podle závěru diskuse RMO 

T: 7. 2. 2023 
O: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele/ředitelku škol 

T: 7. 2. 2023 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 
 
Bod programu: 36. 
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
Konzultant: Majer – odbor sociálních věcí 
Dobrozemská uvedla bod, blíže okomentovala a odůvodnila předložené žádosti a doporučila 
jejich schválení. Radou akceptováno bez výhrad.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 
 
Bod programu: 37. 
Žádosti o dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v roce 2023 
Konzultant: Vysloužil – odbor ochrany 
Primátor okomentoval materiál. Konzultant v rozpravě reagoval na dotazy a doplnil, že 
dotace budou použity na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup 
věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH. Předložený materiál včetně návrhu 
usnesení byl schválen bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podání žádostí dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 
 
 
Bod programu: 38. 
Zastoupení SMOl v organizacích (asociacích, sdruženích, svazech apod.) 
Konzultanti: Satorová – odbor právní 
Primátor uvedl bod. Náměstek Pejpek požádal o úpravu ve spolku Partnerství pro městskou 
mobilitu, z. s., kde místo Ing. Loserta bude zástupce Ing. arch. Tomáš Pejpek. Radou 
akceptováno bez výhrad a s citovanou úpravou schváleno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
a) Mgr. Markétu Záleskou z komise pro kulturu a cestovní ruch Svazu měst a obcí ČR 

b) Evu Kolářovou, DipMgmt. z komise pro sociální věci a zdravotnictví Svazu měst a obcí ČR 

c) doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. ze školské komise Svazu měst a obcí ČR 

d) Mgr. Matouše Pelikána jako zástupce primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA ve spolku 
Partnerství pro městskou mobilitu z.s. 

e) JUDr. Alenu Vačkářovou ze spolku Asociace pro veřejné zakázky z.s. 
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f) Mgr. Markétu Záleskou z valné hromady sdružení Střední Morava – Sdružení cestovního 
ruchu z. s. p. o. 

g) Mgr. Markétu Záleskou ze správní rady sdružení Střední Morava – Sdružení cestovního 
ruchu z. s. p. o. 

h) Mgr. Markétu Záleskou ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, z. s. p. o. 

i) Mgr. Markétu Záleskou z valné hromady dobrovolného svazku obcí České dědictví 
UNESCO 

 

3. pověřuje 
a) náměstka primátora Mgr. Viktora Ticháka, Ph.D. zastupováním statutárního města 
Olomouce v komisi pro kulturu a cestovní ruch Svazu měst a obcí ČR 

b) Mgr. Bc. Michala Majera (OSV) zastupováním statutárního města Olomouce v komisi pro 
sociální věci a zdravotnictví Svazu měst a obcí ČR 

c) Mgr. Hanu Fantovou (OŠ) zastupováním statutárního města Olomouce ve školské komisi 
Svazu měst a obcí ČR 

d) primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA zastupováním statutárního města Olomouce v 
bezpečnostní komisi Svazu měst a obcí ČR 

e) Ing. Martina Luňáčka (OSŘ) zastupováním statutárního města Olomouce v dopravní 
komisi Svazu měst a obcí ČR 

f) náměstka primátora Ing. Otakara Štěpána Bačáka zastupováním statutárního města 
Olomouce ve finanční komisi Svazu měst a obcí ČR 

g) Mgr. Evu Vrtalovou (OPR) zastupováním statutárního města Olomouce v legislativní 
komisi Svazu měst a obcí ČR 

h) Ing. Zdeňka Bogoče (OSŘ) zastupováním statutárního města Olomouce v pracovní 
skupině pro udržitelný rozvoj Svazu měst a obcí ČR a Mgr. Dušana Strunu (OSŘ) jako jeho 
náhradníka 

i) primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA zastupováním statutárního města Olomouce v 
pracovní skupině pro udržitelný rozvoj Svazu měst a obcí ČR 

j) Ing. Zdeňka Bogoče (OSŘ) zastupováním statutárního města Olomouce v regionální 
komisi měst a obcí ČR  

k) Ing. Martina Luňáčka (OSŘ) jako zástupce primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA ve 
spolku CIVINET ČR a SR, z. s. 

l) Ing. arch. Tomáše Pejpka jako zástupce primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA ve spolku 
Partnerství pro městskou mobilitu z.s. 

m) Ing. Pavlínu Neplechovou (OI) zastupováním statutárního města Olomouce ve spolku 
Asociace pro veřejné zakázky z.s. 

n) Mgr. Marii Zavadilovou (OSV) zastupováním statutárního města Olomouce ve spolku 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s.  

o) Bc. Jitku Lučanovou (OCKR) zastupováním statutárního města Olomouce v Nadaci 
partnerství – cyklisté vítáni 

 

4. deleguje 
jako zástupce statutárního města Olomouce 

a) náměstka Mgr. Viktora Ticháka, Ph.D. na valnou hromadu  sdružení Střední Morava – 
Sdružení cestovního ruchu z. s. p. o. 
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b) náměstka Mgr. Viktora Ticháka, Ph.D. do správní rady  sdružení Střední Morava – 
Sdružení cestovního ruchu z. s. p. o. 

c) Mgr. Karin Vykydalovou (OKCR) do dozorčí rady sdružení Střední Morava – Sdružení 
cestovního ruchu z. s. p. o. 

d) náměstka Mgr. Viktora Ticháka, Ph.D. do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska, z. s. p. o. 

e) náměstka Mgr. Viktora Ticháka, Ph.D. na valnou hromadu dobrovolného svazku obcí 
České dědictví UNESCO 

f) Ing. et Ing. Ivana Škraňku (OŽP) na valnou hromadu Honební společnosti Březová 

g) Ing. et Ing. Ivana Škraňku (OŽP) na valnou hromadu Honební společnosti Slavonín – 
Nový Dvůr 

h) Ing. et Ing. Ivana Škraňku (OŽP) na valnou hromadu Honební společnosti Grygov – Nový 
Dvůr 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 
 
 
Bod programu: 39. 
Organizační záležitosti – organizační změny v Magistrátu města Olomouce 
Tajemník blíže okomentoval materiál a odůvodnil navrhované změny v rámci organizační 
struktury MMOl. Radou schváleno v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zřízení oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT v MMOl dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 3. 2023 

 

3. schvaluje 
organizační změny v odboru informatiky a Smart City MMOl dle předložené důvodové zprávy 
s účinností od 1. 3. 2023 

 

4. schvaluje 
organizační změny v odboru interního auditu a kontroly MMOl dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 3. 2023 

 

5. ukládá 
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" a dodatek "Podpisového řádu SMOl" 
se zakomponováním změn dle předložené důvodové zprávy 

T: 14. 3. 2023 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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6. ukládá 
tajemníkovi MMOl Bc. Večeřovi a náměstkovi primátora Ing. arch. Pejpkovi předložit RMO 
návrh na další navazující organizační řešení oblasti IS/ICT 

T: 14. 3. 2023 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41 
 
 
Bod programu: 40. 
Jmenování ředitele příspěvkové organizace – školy (na stůl) 
Konzultantka: Fantová – odbor školství 
Tichák okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola 
Olomouc, Mozartova 48, panem PhDr. et PaedDr. Zbyňkem Kundrumem k 24.1.2023 

 

3. jmenuje 
Mgr. Gerda Dimmrotha na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní 
škola Olomouc, Mozartova 48, dle důvodové zprávy, k 25.1.2023 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42 
 
 
Bod programu: 41. 
Různé – informace členů RMO 
Primátor  
– citoval stížnost pana Solaříka týkající se Zahrádkářské kolonie Morava. 
 
Lošťák 
- z pozice předsedy dozorčí rady DPMO, a. s. podal informace ohledně aktuální situace a 
fungování společnosti. 
 
Plachá 
 - citovala žádost o zakoupení daru do tomboly na ples Mezi květy pořádaný akciovými 
společnostmi SMOl. Radou schváleno. 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 16:30 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 1. 2023  
Zápis byl podepsán dne: 31. 1. 2023  
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  


