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ZÁPIS 
 

z 10. schůze Rady města Olomouce, konané dne 7. 2. 2023 
 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek (nepřítomen od 12:00 do 12:20 hodin) 
 
náměstci primátora 

 
Bačák, Pejpek, Tichák, Tichý, Dobrozemská, 
Ferancová (přítomna: od 9:00 do 10:00 hodin) 

 
neuvolnění členové rady města 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Kryl, Lošťák, Krbeček  
 
Kolářová 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelky 

Štědrá 
Vychodilová, Sedláková  

  

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

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1         1. Kontrola usnesení RMO 
2 2. Majetkoprávní záležitosti 
3 3. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
4 4. Protipovodňová opatření II. etapa – Smlouva o poskytnutí dotace – 

vícenáklady a náklady za veřejné osvětlení 
5 5. Veřejná zakázka č. 22079 – Audit – akciové společnosti – vyloučení, zadání 
6. 5.1. Veřejná zakázka č. 22107 – Služby mobilního operátora 2023 – 2025 – zadání 

(na stůl) 
7 5.2. Veřejná zakázka č. 23004 – Okružní, oprava vozovky – III. etapa – zahájení, 

komise 
8 6. Rozpočtové změny roku 2023 
9 7. IV. A etapa protipovodňových opatření – smluvní vztahy statutárního města 

Olomouc s Povodím Moravy, s. p. 
10 8. Hřbitovy města Olomouce – souhlas přijetím darů (hrobová zařízení) 
11 9. Zoologická zahrada Olomouc – vyřazení majetku, nepřijetí nabídky a udělení 

souhlasu s prodejem 
12 9.1. Zoologická zahrada Olomouc – souhlas čerpáním investičního fondu na nákup 

vozidla (na stůl) 
13 10.  Povolení výjimky – pěší zóna 
14 11. Předzahrádky 
15 12. Projekty SMOl pro Operační program životní prostředí 2021+ v rámci ITI 

Olomoucké aglomerace 
16 13. Projekt „Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouci“ – podání 

žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost+ 
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17 14. Sluňákov – složení nové správní a dozorčí rady 
18 15. Platové zařazení ředitele příspěvkové organizace – školy (na stůl) 
19 16. Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů 

příspěvkových organizací - škol 
20 17. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol, Smlouva o 

bezúplatném převodu majetku 
21 18. Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce – Zpráva o 

naplňování cílů za rok 2022, Akční plán rozvoje školství na rok 2023 
22 19. Koncepce prevence kriminality 2023 – 2027 a program prevence kriminality na 

rok 2023 
23 20. Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
24 21. Akční plán v oblasti kultury a akční plán v oblasti cestovního ruchu na rok 

2023 
25 22. Veletrhy a prezentace cestovního ruchu v roce 2023 
26 23. Veřejná zakázka č. 23028 – Rámcová smlouva na dodávku audiovizuálních 

děl – přímé zadání 
27 24. Změny v komisích 
28 25. Stanovisko SMOl k založení soukromé ZUŠ (na stůl) 
29 26. Organizační záležitosti – Kulturní dům Nemilany – ukončení užívání 
30 27. Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. – žádost o svolání mimořádné 

valné hromady společnosti (na stůl) 
31 28. Petice rodičů, žáků a pedagogů ZŠ Mozartova 48 (na stůl) 
- 29. Různé – informace členů RMO 
 
 
 

o O o 
 
10. 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 
 
 
V rámci RMO byla projednána žádost provozovatele krematoria o finanční příspěvek na 
neodkladnou opravu pecí z důvodu havarijní situace (prohoření svrchního pláště pece). 
Konzultanti: Zelenka – předseda představenstva SNO, a. s.; Křížková – odbor majetkoprávní 
Náměstkyně Ferancová citovala žádost nájemce krematoria. Konzultanti upozornili, že ze 
smlouvy žádná povinnost oprav či poskytnutí finančních prostředků ze strany pronajímatele 
či vlastníka nevyplývá a ve smlouvě o nájmu je zakotvena povinnost nájemce udržovat 
předmět nájmu v provozuschopném stavu vlastním nákladem (údržba, opravy předmětu 
nájmu, včetně oprav způsobených škod), a že jakékoli úpravy přesahující běžnou údržbu 
může nájemce provádět pouze s předchozím souhlasem pronajímatele.  
Rada rozhodla, že nájemce bude vyzván k odstranění závady na vlastní náklady a při 
odstávce pecí bude provedena revize, kterou zadá SNO, a.s. Nájemce bude dále upozorněn 
na důsledky porušení smlouvy. 
 
 
Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO  
Primátor provedl materiálem po stranách. Rozprava byla vedena k plnění úkolu – Veřejné 
zakázky – Koncesní řízení nízké hodnoty na provozování letního kina. Ferancová reagovala, 
že proběhlo jednání se současným nájemcem; majetkoprávní odbor připravuje nové 
podmínky koncesního řízení. 
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Ostatní body byly projednány bez rozpravy.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 7. 2. 2023 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultantky: Křížková, Kličková, Michalcová – odbor majetkoprávní 
Bačák provedl materiál po jednotlivých bodech. Rozprava byla vedena u bodů: 
bod 1.1. - směna části pozemku v k. ú. Slavonín. Radní Lošťák upozornil na možný střet 
zájmů z důvodu vlastnického práva k uvedeným pozemkům; následně se ke směně vyjádřil. 
Materiál byl po rozpravě stažen s tím, že bude dále projednán za účasti vlastníků a 
příslušných odborů MMOl. 
bod 1.2. – prodej pozemků v k. ú. Bystrovany a Hodolany. Po rozpravě, kde konzultantky 
reagovaly na dotazy, bylo vzhledem k vlastnictví navazujících veřejně přístupných pozemků 
rozhodnuto vyzvat k předložení zjednodušeného návrhu výsadby společnost WEBA 
Olomouc, s. r. o. 
bod 2.1. – navýšení nájemného a pachtovného o inflační koeficient za rok 2022. Bačák 
odůvodnil návrh inflačního koeficientu, kdy doporučil navýšit nájemné/pachotvné o 15,1%. 
Po rozpravě, kde bylo doporučeno zohlednit malé prodejny v centru města, bylo radou 
schváleno navýšení nájemného a pachtovného  o inflační koeficient u nájmu  a pachtu 
nemovitého majetku statutárního města Olomouce při výši nájemného a pachtovného nad 
2.500,- Kč do 10.000,-Kč bez DPH/rok a u nájmů a pachtů osvobozených od DPH   při  výši 
nájemného a pachtovného nad 2.500,- Kč do  10 000,- Kč/rok ve výši 15,1 % a u nájmů a 
pachtů při  výši nájemného a pachtovného nad 10 000,- Kč bez DPH/rok  a u nájmů a pachtů 
osvobozených od DPH  při  výši nájemného a pachtovného nad 10 000,- Kč/rok  ve výši                
10 %.  
bod 2.3. – změna smlouvy o nájmu nebytových prostor v k. ú. Olomouc – město. Usnesení 
bylo předloženo variantně, po rozpravě bylo rozhodnuto schválit var. a) – tj. trvat na 
usnesení rady ze dne 23. 5. 2022 s tím, že nebude uplatněn inflační koeficient. 
Ostatní body důvodové zprávy byly projednány bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr vypůjčit pozemky parc. č. 501/23 ostatní plocha o výměře 168 m2, parc. č. 501/25 
orná půda o výměře 26 m2, parc. č. 501/26 orná půda o výměře 706 m2, parc. č. 501/33 
ostatní plocha o výměře 48 m2, vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2. 

 

2. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 39,40 m2 v 2. NP budovy č. p. 67, bydlení, ul. 
Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
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3. schvaluje 
navýšení nájemného a pachtovného o inflační koeficient u nájmu  a pachtu nemovitého 
majetku statutárního města Olomouce při výši nájemného a pachtovného nad 2.500,- Kč do 
10.000,-Kč bez DPH/rok a u nájmů a pachtů osvobozených od DPH   při  výši nájemného a 
pachtovného nad 2.500,- Kč do 10 000,- Kč/rok ve výši 15,1 % a u nájmů a pachtů při  výši 
nájemného a pachtovného nad 10 000,- Kč bez DPH/rok  a u nájmů a pachtů osvobozených 
od DPH  při  výši nájemného a pachtovného nad 10 000,- Kč/rok  ve výši 10 % dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 

 

4. doporučuje 
příspěvkovým organizacím statutárního města Olomouce postupovat při uplatnění inflačního 
koeficientu dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

5. nevyhovuje žádosti 
společnosti BENSIS, s.r.o. o zrušení inflační doložky u nájmu prostor sloužící podnikání o 
celkové výměře 299 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č. p. 321, bydlení, Ztracená č. o. 3, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 269 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti BENSIS, s.r.o. o poskytnutí slevy na nájemném ve výši 714 230,01 Kč za 
období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026 u nájmu prostor sloužící podnikání o celkové výměře 
299 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č. p. 321, bydlení, Ztracená č. o. 3, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 269 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

7. nevyhovuje žádosti 
družstva COOP družstvo HB o úpravu valorizace nájemného pro rok 2023, a to max. do výše 
5 % dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

8. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX, společnosti DOMA – R s.r.o. a paní XXXXX o neuplatnění inflačního 
koeficientu k nájemnému pro rok 2023 dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

9. trvá 
na usnesení RMO ze dne 23. 5. 2022, bod programu 2, bod 2.8. důvodové zprávy ve věci 
schválení změny smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 11. 1. 1995, ve znění dodatku 
č. 1, uzavřené se spolkem Spolek přátel olomouckého jazzu, z.s., jejímž předmětem je 
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 287,89 m2 v 1. NP budovy č. p. 551, 
obč. vyb, ul. Sokolská č. o. 48, která je součástí pozemku parc. č. st. 42/2 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc spočívající v prodloužení doby nájmu z 
doby určité do 1. 5. 2022 na dobu určitou do 1. 5. 2032 a ve změně výše nájemného se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

10. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o zvýšení nájemného z 35,- Kč/m2/rok na 40,- Kč/m2/rok s inflační doložkou za 
části pozemků parc. č. 498/2 o výměře 180 m2, parc. č. 499/2 o výměře 45 m2, parc. č. 
499/5 o výměře 5 m2, parc. č. 515/75 o výměře 489 m2 a parc. č. st. 226/2 o výměře 5 m2, 
vše ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, z 20,- Kč/m2/rok na 23,- Kč/m2/rok s 
inflační doložkou za části pozemků parc. č. 498/2 o výměře 115 m2, parc. č. 499/2 o výměře 
1 081 m2, parc. č. 499/4 o výměře 49 m2, parc. č. 499/5 o výměře 22 m2, parc. č. 515/75 o 
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výměře 501 m2, vše ostatní plocha a parc. č. st. 226/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
15 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc a z 150,- Kč/m2/rok na 173,- Kč/m2/rok s inflační 
doložkou za části pozemků parc. č. st. 226/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 a 
parc. č. 515/75 ostatní plocha o výměře 7 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

11. schvaluje 
uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemku parc. č. 1294/58 
orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc, ve vlastnictví XXXXX v důsledků jevů majících 
původ na pozemku parc. č. 1292/1 lesní pozemek v k. ú. Droždín, obec Olomouc, ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

12. schvaluje 
splátkový kalendář nájemného pro rok 2023 za nájem části pozemku parc. č. 116/3 ostatní 
plocha o výměře 131 m2 a části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 29 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. OMAJ-
PR/NAJ/001471/2015/Val ze dne 1. 7. 2015, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené s paní 
XXXXX ve dvanácti rovnoměrných měsíčních splátkách dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

13. schvaluje 
splátkový kalendář nájemného pro rok 2023 za nájem části pozemku parc. č. 449/41 ostatní 
plocha o výměře 162 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 
1925/B/99/Pl ze dne 14. 5. 1999, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřených s panem XXXXX 
ve čtyřech rovnoměrných čtvrtletních splátkách dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 330/1 zahrada o výměře 17 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 330/1 zahrada o výměře 17 m2 v k. 
ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 787/2 ostatní plocha o výměře 399 m2, parc. 
č. 787/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 a parc. č. 787/4 ostatní plocha o 
výměře 454 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. st. 132/57 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 20 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

18. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 5. 9. 2022, bod programu 3, bod 1.34. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 1622 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
panu XXXXX za kupní cenu ve výši 448 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o možnost úhrady kupní ceny za pozemek parc. č. 1622 zahrada v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc formou splátkového kalendáře dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
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20. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 5. 9. 2022, bod programu 3, bod 1.34. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 1625 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
Společenství vlastníků pro dům Přerovská 74, Olomouc za kupní cenu ve výši 571 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

21. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 328/1 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 328/8 ostatní plocha) o výměře 27 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

22. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 328/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 328/8 ostatní plocha) o 
výměře 27 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za 
kupní cenu ve výši 59 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

23. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 1156/3 zahrada a parc. č. 1156/13 zahrada, vše v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 256 
890,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

24. schvaluje 
skončení pachtu dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/000648/2016/Kol ze dne 19. 9. 
2016 s paní XXXXX a paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

25. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1297 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba č. p. 1005, objekt k bydlení, ve vlastnictví kupujících, 
za kupní cenu ve výši 1 102 000,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o 
velikosti id. 1/2 manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu 551 000,- 
Kč, podíl o velikosti id. 1/2 paní XXXXX za kupní cenu 551 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 3.7. 

 

26. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 601/38 orná půda, parc. č. 601/42 orná půda, parc. č. 601/150 orná 
půda, parc. č. 601/153 orná půda a parc. č. 690/19 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu ve výši 6 913 280,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 3.8. 

 

27. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016 ve 
znění pozdějších dodatků, uzavřenou s družstvem Zemědělské družstvo Unčovice, jejímž 
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Černovír, obec Olomouc, k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou, k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, k. ú. Lošov, obec Olomouc, k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, k. ú. Příkazy, obec Příkazy, k. ú. Radíkov u Olomouce, obec 
Olomouc, k. ú. Řepčín, obec Olomouc, k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, k. ú. 
Unčovice, obec Litovel a k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov spočívající ve vyjmutí 
pozemků parc. č. 601/38 orná půda, parc. č. 601/42 orná půda, parc. č. 601/150 orná půda, 
parc. č. 601/153 orná půda a parc. č. 690/19 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z 
předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
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28. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 575/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 575/14 ostatní plocha) o 
výměře 24 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 83 200,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

29. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 80 a splaškové 
kanalizace DN 250 na pozemcích parc. č. 1225 a parc. č. 1226, vše ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, s manžely XXXXX, jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod 
č. 4.1. 

 

30. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního uzemnění na pozemcích parc. č. st. 
1388 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p.1101, obč. vyb., parc. č. 94/5 
a parc. č. 94/7, oba ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
Farního sboru českobratrské církve evangelické v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

31. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního uzemnění na pozemcích parc. č. st. 1388 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p.1101, obč. vyb., parc. č. 94/5 a parc. č. 94/7, oba ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch Farního sboru českobratrské církve 
evangelické v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

32. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 
913/189, parc. č. 921, parc. č. 2122, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

33. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 
395/26 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

34. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a kanalizace na pozemcích parc. č. 
395/56, parc. č. 395/57 a parc. č. 395/59, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

35. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace (služebnost D) na pozemku parc. č. 
974/2 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouce ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

36. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace (služebnost B a C) a uložení a 
provozování vodovodu (služebnost A a C) na pozemku parc. č. 1229/16 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 5.4. 

 

37. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení na pozemcích 
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parc. č. 619/1, parc. č. 324/7, oba ostatní plocha a parc. č. 336/3 zahrada, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

38. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení na pozemcích parc. č. 619/1, parc. č. 324/7, oba ostatní 
plocha a parc. č. 336/3 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch 
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

39. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování parovodní přípojky na pozemku parc. č. 
140/1 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie 
ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

40. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
parovodní přípojky na pozemku parc. č. 140/1 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

41. schvaluje 
zřízení služebností uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 815, 
parc. č. 818/2 a parc. č. 1064, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, uložení a provozování 
splaškové kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 815, parc. č. 818/2, parc. č. 824/2 a 
parc. č. 1064, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany a uložení a provozování dešťové 
kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 818/2 a parc. č. 1064, oba ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, vše obec Olomouc, vše ve prospěch pozemku parc. č. 140/26 trvalý travní porost 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

42. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 815, parc. č. 818/2 a parc. č. 1064, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, uložení a provozování splaškové kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 815, 
parc. č. 818/2, parc. č. 824/2 a parc. č. 1064, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany a uložení a 
provozování dešťové kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 818/2 a parc. č. 1064, oba 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc, vše ve prospěch pozemku parc. č. 
140/26 trvalý travní porost v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

43. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 578 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

44. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 578 ostatní plocha v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.7. 

 

45. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 7. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.11. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
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NN na pozemcích parc. č. 116/10, parc. č. 116/12, parc. č. 116/13 a parc. č. 116/119, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

46. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 116/10, parc. č. 116/12, parc. č. 116/13 a parc. č. 116/119, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

47. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 105/45 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

48. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 105/45 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.9. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Tichý okomentoval předložený materiál. Schváleno v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
záměr budoucího prodeje pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 676 m2 a části 
pozemku parc. č. 443/84 orná půda o výměře cca 50m2, jak je vyznačeno na situačním 
snímku, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce. 

dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OI-IP/NAJ/003115/2017/Mik na zvýšení 
nájemného k části pozemku parc. č. 896/3 orná půda o výměře 218 m2 a parc. č. 893/2 orná 
půda o výměře 494 m2, oba v k.ú. Chválkovice, s paní XXXXX za nájemné ve výši 35 
Kč/m2/rok, tj. 24.920 Kč/rok dle důvodové zprávy bod 2.1. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
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Bod programu: 4. 
Protipovodňová opatření II. etapa – Smlouva o poskytnutí dotace – vícenáklady a 
náklady za veřejné osvětlení 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Tichý uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl na základě žádosti o poskytnutí 
dotace dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 důvodové 
zprávy, 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
uložit Mgr. Tichému, náměstkovi primátora, podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 5. 
Veřejná zakázka č. 22079 – Audit – akciové společnosti – vyloučení, zadání 
Konzultantky: Neplechová – odbor investic; Dokoupilová – odbor ekonomický 
Bačák blíže okomentoval materiál a doporučil schválit vybraného dodavatele pro uzavření 
smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Radou akceptováno bez výhrad. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
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Bod programu: 5.1. 
Veřejná zakázka č. 22107 – Služby mobilního operátora 2023 – 2025 – zadání (na stůl) 
Konzultanti: Neplechová, Zborník – odbor investic 
Tajemník uvedl bod s tím, že nyní čekáme na stanovisko ÚHOS, kde byly podány námitky 
proti průběhu aukce. Do doby rozhodnutí bude dále pokračovat smlouva s dosavadním 
poskytovatelem služeb. 
Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 5.2. 
Veřejná zakázka č. 23004 – Okružní, oprava vozovky – III. etapa – zahájení, komise 
Konzultanti: Neplechová – odbor investic; Černý – odbor dopravy 
Primátor uvedl bod za nepřítomnou náměstkyni Ferancovou. Schváleno bez rozpravy 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

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

 

4. pověřuje 
Mgr. 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: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
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Bod programu: 6. 
Rozpočtové změny roku 2023 
Konzultantky: Dokoupilová, Hélová – odbor ekonomický 
Bačák okomentoval předložené rozpočtové změny. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy týkající se rozpočtových změn roku 2023 - část A a B 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2023 dle důvodové zprávy - část A 

 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2023 dle důvodové zprávy - část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2023 dle 
důvodové zprávy - část B 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 7. 
IV. A etapa protipovodňových opatření – smluvní vztahy statutárního města Olomouc 
s Povodím Moravy, s. p. 
Konzultanti: Bogoč, Žaláková – OSTR; Vrtalová, Štěpánek;  Křížková – odbor majetkoprávní; 
Černý – ODUR; Štěpánková – OMZOCH 
Pejpek podal základní informace o přípravě stavby protipovodňových opatření. Uvedl, že 
vzhledem k rozdílnému stavu projektové a majetkoprávní přípravy je IV. etapa rozdělena na 
podetapy A a B, přičemž na IV. A etapu je vydáno pravomocné stavební povolení.  
Bogoč v rozpravě uvedl, že byla otevřena výzva OP Životního prostředí 2021 – 2027, která 
umožňuje získat finanční prostředky na realizaci zmiňované etapy protipovodňových 
opatření. V současné době Povodí Moravy připravuje potřebné doklady tak, aby mohlo podat 
žádost o dotaci s tím, že při podání žádosti je nutné mít podepsanou Smlouvu o spolupráci 
k IV. A etapě a dále Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci části A IV. etapy 
protipovodňových opatření. Obě smlouvy jsou radě nyní předkládány.  
V rozpravě byla diskutována témata: 
- dohled na vodním dílem – Černý za ODUR upozornil, že v současné době není v rámci 
úřadu osoba, která by zajišťovala majetkovou správu a údržbu vodohospodářských staveb. 
Z uvedeného důvodu je třeba vytvořit v rámci struktury úřadu pozici technika 
vodohospodářských staveb. 
- smluvní vztahy – Křížková uvedla, že Povodí Moravy ve spolupráci se SMOl připravilo 
Smlouvu o spolupráci při přípravě části A IV. etapy protipovodňové ochrany města, která 
vychází z dříve uzavřeného memoranda o spolupráci při přípravě PPO. Dále je s Povodím 
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na realizaci IV. etapy ze dne 26. 3. 2019. Jelikož tato 
smlouva již neodpovídá stavu přípravy Akce, Povodí a SMOl chtějí smlouvu zrušit dohodou a 
nahradit ji výše uvedenými smlouvami. Křížková dále okomentovala náležitosti nových 
smluv. 
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- zábor veřejného prostranství – Štěpánek reagoval na dotaz ohledně záboru veřejného 
prostranství při realizaci PPO, kdy uvedl, že veškeré akce týkající se PPO jsou v OZV                    
o záboru veřejného prostranství osvobozeny od poplatku. 
Primátor na závěr doplnil, že materiál bude dále postoupen ke schválení v ZMO 6. 3. 2023.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření Dohody o zrušení dotační smlouvy 

 

3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě části A 
IV. etapy protipovodňové ochrany města Olomouc 

 

4. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit poskytnutí dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace na realizaci části A IV. etapy protipovodňové ochrany města Olomouc 

 

5. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit k projednání a schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 6. 3. 2023 návrh Dohody o zrušení dotační 
smlouvy, návrh Smlouvy o spolupráci při přípravě PPO Olomouc IV. A etapa a návrh 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci části A IV. etapy protipovodňové 
ochrany města Olomouc 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

6. ukládá 
tajemníkovi připravit návrh na zřízení pozice technika vodohospodářských staveb v rámci 
struktury MMOl 

T: 27. 6. 2023 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

7. uděluje 
souhlas s umístěním stavby „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová 
opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ (IV. A etapa PPO) v rozsahu dle 
příloh č. 6 a 7 této důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 8. 
Hřbitovy města Olomouce – souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení) 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Bačák uvedl bod za nepřítomnou náměstkyni Ferancovou. Předložený materiál včetně 
návrhu usnesení byl schválen bez rozpravy. 
Usnesení: 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím darů (hrobová zařízení) pro příspěvkovou organizaci Hřbitovy města Olomouce dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

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

T: 21. 2. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 9. 
Zoologická zahrada Olomouc – vyřazení majetku, nepřijetí nabídky a udělení souhlasu 
s prodejem 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Bačák okomentoval materiál za nepřítomnou náměstkyni Ferancovou. Schváleno bez 
rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
organizaci souhlas s vyřazením automobilů Peugeot, typ Boxer 2,2 X a Mercedes Benz, typ 
MB VITO 111 CDI 

 

3. nepřijímá 
nabídku příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc týkající se automobilů - lehký 
nákladní automobil Peugeot, typ Boxer 2,2 X a osobního automobilu Mercedes Benz, typ MB 
VITO 111CDI 

 

4. uděluje 
souhlas příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Olomouc, odprodat lehký nákladní 
automobil Peugeot, typ Boxer 2,2 X a osobní automobil Mercedes Benz, typ MB VITO 111 
CDI dle znaleckých posudků a odměny znalce 

 

 

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

T: 21. 2. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
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Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 9.1. 
Zoologická zahrada Olomouc – souhlas s čerpáním investičního fondu na nákup 
vozidla (na stůl) 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Bačák uvedl bod za nepřítomnou náměstkyni Ferancovou s tím, že je předkládán ke 
schválení souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investičního. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy a připomínky členů rady ohledně 
stavu investičního a rezervního fondu. Následně bylo doplněno usnesení o novou část, kdy 
rada vydává souhlas k převodu finančních prostředků z rezervního do investičního fondu ve 
výši 3 mil. Kč. Úprava byla promítnuta i do důvodové zprávy. S výše citovanými úpravami byl 
materiál schválen.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
souhlas k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 
3 000 000 Kč dle důvodové zprávy 

 

3. vydává 
souhlas s čerpáním investičního fondu dle důvodové zprávy 

 

4. vydává 
souhlas k nákupu užitkového vozidla do 3.5 t Renault Master, verze L2H2P2 Blue SCI 
Furgon Extra 

 

5. pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace k nákupu užitkového vozidla 

 

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

T: 21. 2. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
 
Bod programu: 10. 
Povolení výjimky – pěší zóna 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Bačák uvedl bod. Radou schváleno dle návrhu odboru dopravy a územního rozvoje. 
Usnesení: 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 11. 
Předzahrádky 
Konzultanti: Černý, Nezhyba – odbor dopravy a územního rozvoje 
Bačák uvedl bod. Konzultanti okomentovali předložené žádosti o schválení umístění 
jednotlivých předzahrádek s tím, že všechny byly již v minulosti provozovány. Radou 
schváleno v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO VOLKA 
na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 52+35 m2 pro žadatele fu AVINCOFFE s.r.o., 
Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2023. 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POD LIMPOU na Dolním 
náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 52,5 m2 pro žadatele fu PROLEGU s.r.o., Dolní náměstí 
22/43, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2023. 

 

3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MORAVSKÁ 
RESTAURACE na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 61,82 m2 + 2 konzumační 
stolky pro žadatelku pí XXXXX na dobu  od 1.4. do 31.10.  2023. 

 

4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ HOSPODA v 
ulici  Dolní náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 45,5m2 + 39m2   pro žadatele p. XXXXX,  na 
dobu  od 1.4. do  31.9. 2023. 

 

5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ PALÁC v ulici 1. 
máje 27, Olomouc, v rozsahu 24 m2  pro žadatele fu ANAVIKO MADE s.r.o., 1. máje 27, 779 
00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2023. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
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Bod programu: 12. 
Projekty SMOl pro Operační program životní prostředí 2021+ v rámci ITI Olomoucké 
aglomerace 
Konzultanti: Bogoč, Struna – OSTR; Sečkařová – odbor dotačních projektů 
Tichý blíže okomentoval materiál. Po rozpravě, kde konzultanti reagovali na dotazy členů 
rady, bylo doplněno usnesení, kdy bylo uloženo ekonomickému odboru zařadit do soupisu 
nekrytých požadavků částku na zpracování projektové dokumentace Slavonínské svahy ve 
výši 840 000 Kč a následně vykrýt z rezervy k dispozici RMO/ZMO. S uvedenou úpravou byl 
materiál schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním projektových záměrů do vyhlášené výzvy ITI OA v rámci Operačního programu 
životní prostředí dle závěru důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zařadit do soupisu nekrytých požadavků částku 840 000 Kč na zpracování PD Slavonínské 
svahy a následně vykrýt z rezervy k dispozici RMO/ZMO 

T: 21. 2. 2023 
O: vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 13. 
Projekt „Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouci“ – podání žádosti o 
dotaci z Operačního programu Zaměstnanost+ 
Konzultanti: Sečkařová – ODP, Majer – odbor sociálních věcí 
Dobrozemská uvedla bod. 
Konzultanti reagovali na dotazy, rada byla blíže seznámena s projektem, hlavním 
indikátorem je počet bytů, spoluúčast města je ve výši 10 %. Byty budou vyčleněny nejen 
z městského fondu. 
Projednáno a schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do výzvy Operačního programu Zaměstnanost + 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
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Bod programu: 14. 
Sluňákov – složení nové správní a dozorčí rady 
Konzultant: Bartoš – Sluňákov, o.p.s. 
Bačák uvedl bod, nyní je předkládán seznam nominantů, schváleni budou na příští schůzi za 
účasti notářky. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
navržené změny ve složení správní a dozorčí rady Sluňákov - centrum ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s. ve smyslu důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s dalším postupem dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 15. 
Platové zařazení ředitele příspěvkové organizace – školy (na stůl) 
Konzultant: Fantová – OŠ 
Materiál byl projednán bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
platové zařazení ředitele příspěvkové organizace - školy dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele školy 

T: 21. 2. 2023 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
 
Bod programu: 16. 
Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových 
organizací - škol 
Konzultant: Fantová – OŠ 
Tichák uvedl bod. Na stůl byl rozdán návrh na doplnění členů konkurzních komisí. V rámci 
rozpravy konzultantka reagovala na dotazy. Předkladatel navrhl úpravu termínu na podání 
přihlášek, termín prodloužen do 14. 3. 2023. Dále byl doplněn nový bod usnesení 
v souvislosti se schválením odpovědi na dopis ředitele ZŠ Svatoplukova. 
Usnesení: 
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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, Stupkova 16, Mgr. Pavla Hofírka, dle důvodové zprávy 

 

3. bere na vědomí 
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, RNDr. Anny Dobrovolné, dle důvodové zprávy 

 

4. souhlasí 
s požadavky pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů/ředitelek 
příspěvkových organizací - škol dle upravené přílohy č. 1 - č. 5 důvodové zprávy 

 

5. jmenuje 
konkursní komise pro konkursní řízení dle upravené přílohy č. 1a - č. 5a důvodové zprávy 

 

6. pověřuje 
vedoucí odboru školství, PhDr. Hanu Fantovou, funkcí tajemnice konkursní komise 

 

7. schvaluje 
znění odpovědi na vyjádření k usnesení bod 37 z 9. schůze RMO 24. 1. 2023 dle přílohy č. 6 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
Bod programu: 17. 
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol, Smlouva o bezúplatném 
převodu majetku 
Konzultantka: Fantová – OŠ 
Tichák v úvodu konstatoval, že se jedná o technicistní materiál, který bude předložen ke 
schválení zastupitelstvu města.   
Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Herrmannova 1, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s návrhem Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Fakultní základní škola 
Olomouc, Tererovo nám. 1, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

4. souhlasí 
s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace 
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Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
včetně popisu majetku 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Dodatky zřizovacích listin a Smlouvu o bezúplatném převodu majetku dle příloh důvodové 
zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 18. 
Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce – Zpráva o naplňování cílů za 
rok 2022, Akční plán rozvoje školství na rok 2023 
Konzultant: Fantová – OŠ 
Tichák uvedl bod. Diskuse se týkala možnosti menších investic ve školách. Konzultantka 
reagovala, že je snaha jednotlivé požadavky škol vykrývat. 
V rámci přílohy č. 1 bylo v části 3. Vyhodnocení indikátorů, upozorněno na některé 
zavádějící hodnoty ve sloupcích „skutečně dosažená hodnota“ a „cílová hodnota“. Příloha č. 
1 byla v této části upravena. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
Zprávu o naplňování cílů Koncepce rozvoje školství za rok 2022 dle upravené přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Akční plán rozvoje školství na rok 2023 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 19. 
Koncepce prevence kriminality 2023 – 2027 a program prevence kriminality na rok 
2023 
Konzultanti: Majer, Křivánek – odbor sociálních věcí 
Dobrozemská okomentovala všechny části materiálu včetně návrhu dotací. 
V rámci diskuse konzultanti reagovali na dotazy ke koncepci. Dále byli zpracovatelé 
upozorněni na chybné předložení návrhu na schválení dotací, kde je nutné rozdělit dotace do 
50 tis. a nad 50 tis. podle předložených žádostí, nikoliv podle částky navrhované ke 
schválení. Příloha týkající se dotací včetně návrhu usnesení byla v tomto smyslu upravena. 
Návrh na jejich rozdělení rada města akceptovala bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Koncepci prevence kriminality statutárního města Olomouce na období 2023 – 2027, včetně 
příloh 

 

3. souhlasí 
s návrhem Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2023, dle příloh č. 5 a 6 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2023 

 

5. ukládá 
předložit Koncepci prevence kriminality statutárního města Olomouce na období 2023 – 
2027 a Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2023 k projednání na 
nejbližším zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2023 a z toho vyplývající rozpočtové změny a 
schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ve znění dle vzorových smluv u 
žádostí nad 50 tis. Kč, dle přílohy č. 4 důvodové zprávy 

 

7. ukládá 
podat žádost o poskytnutí dotace na Program prevence kriminality města Olomouce na rok 
2023 na odbor prevence kriminality MV ČR 

T: 21. 2. 2023 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 20. 
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
Konzultant: Majer – odbor sociálních věcí 
Dobrozemská uvedla bod. Žádosti byly schváleny v předložené podobě. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
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Bod programu: 21. 
Akční plán v oblasti kultury a akční plán v oblasti cestovního ruchu na rok 2023 
Konzultanti: Vykydalová, Schubert, Bartovská – OKCR 
Tichák okomentoval materiál. Konzultanti reagovali na dotazy k jednotlivým projektům. Po 
rozpravě rada města rozhodla akční plány schválit bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Akční plán Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na rok 2023 dle 
přílohy č.1 

 

3. schvaluje 
Akční plán Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na rok 2023 dle přílohy č.2 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 22. 
Veletrhy a prezentace cestovního ruchu v roce 2023 
Konzultanti: Vykydalová, Bartovská – OKCR 
Tichák uvedl bod. 
Konzultantka uvedla, že nad rámec předloženého seznamu se ve spolupráci s oddělením 
zahraničních vztahů připravuje možnost účasti na veletrhu v partnerském městě Nördlingen. 
V rámci diskuse byla zmíněna individuální žádost o dotaci na XIX. Sněm svazu měst a obcí 
ČR, který se má konat v Olomouci květnu t. r. Tichák doporučil projednat dotaci v odborné 
komisi RMO a poté ji předložit na RMO a ZMO. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na veletrzích a prezentacích v roce 2023 dle předložené přílohy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 23. 
Veřejná zakázka č. 23028 – Rámcová smlouva na dodávku audiovizuálních děl – přímé 
zadání 
Konzultanti: Konečný – OKP, Kopecký – právní odbor 
Konečný okomentoval materiál, reagoval na dotazy. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené 
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veřejné zakázce, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 53 vnitřního předpisu č. 2/2021 přímé zadání dle DZ, 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města  

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení. 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 zdržel se, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 24. 
Změny v komisích 
Tichák okomentoval materiál. Projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
členy Komise pro místní Agendu 21 a Smart City a členku KMČ č. 24 Staré Hodolany dle 
důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 25. 
Stanovisko SMOl k založení soukromé ZUŠ (na stůl) 
Konzultant: Fantová – OŠ 
Primátor uvedl bod, navrhl vydat kladné stanovisko a vysvětlil, že bylo potřeba záležitost 
projednat rychle, aby ji ministerstvo mohlo zadministrovat v rámci vedeného správního 
řízení. 
Tichák uvedl výhradu, že věc nebyla projednána školskou komisí, zároveň informoval, že 
stanovisko Olomouckého kraje je kladné. Avizoval, že se zdrží hlasování. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
kladné stanovisko k zápisu Základní umělecké školy TALENT s.r.o. do rejstříku škol a 
školských zařízení dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatelku 

T: 21. 2. 2023 
O: vedoucí odboru školství 
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Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 zdrželi se, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu: 26. 
Organizační záležitosti – Kulturní dům Nemilany – ukončení užívání 
Konzultantky: Křížková, Kličková – odbor majetkoprávní 
Tajemník okomentoval materiál s tím, že aktuálně pominula nutnost užívání kulturního domu 
v Nemilanech pro potřeby kanceláře tajemníka a o jeho užívání jeví zájem místní zájmové 
spolky. Konzultantka doporučila, aby bylo na Majetkoprávní komisi určeno, kdo bude kulturní 
dům užívat. Dále byla diskutována otázka finančních prostředků na zajištění stavebních 
úprav objektu. Po rozpravě, kde konzultantky reagovaly na dotazy, byl materiál schválen 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod č. 26 usnesení z 25.4.2022 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 27. 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. – žádost o svolání mimořádné valné 
hromady společnosti (na stůl) 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR, Vrtalová – právní odbor 
Bačák uvedl bod a shrnul, že na příští schůzi RMO bude projednán návrh na odvolání a 
zvolení nových členů statutárních orgánů společnosti. Materiál bude předložen k projednání 
zastupitelstvu města. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
žádost o svolání mimořádné valné hromady dle přílohy č. 1 DZ 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora, zasláním žádosti o svolání mimořádné valné 
hromady představenstvu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
 
 
 



25 

 

Bod programu: 28. 
Petice rodičů, žáků a pedagogů ZŠ Mozartova 48 (na stůl) 
Tichák uvedl bod. Projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh odpovědi petentům dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odeslat odpověď na petici petičnímu výboru 

T: 21. 2. 2023 
O: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 29. 
Různé – informace členů RMO 
- v pondělí 13. 2. 2023 od 13 hodin se v pracovně primátora uskuteční 11. schůze Rady 
města Olomouce. Na programu jednání bude schválení Programového prohlášení RMO a 
projednání Střednědobého výhledu rozpočtu SMOl. Od 16 hodin bude zahájena tisková 
konference k Programovému prohlášení. 
- nabídka uspořádání workshopu pro redakční radu Olomouckých listů. RMO souhlasí 
s poskytnutím prostor pro konání workshopu. 
- záležitost vrácení dotace č. 12528 na podporu veřejně-prospěšných aktivit ve výši 50 tis. 
Kč, příspěvek na pořízení automobilu. RMO souhlasila s postupem vypořádání dotace dle 
návrhu kancléřky. 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 15:00 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 2. 2023 
Zápis byl podepsán dne:  14. 2. 2023 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.  Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


