
 

USNESENÍ 
 

z 12. schůze Rady města Olomouce, konané dne 21. 2. 2023 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Kontrola usnesení RMO a ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 21. 2. 2023 dle části A) důvodové 
zprávy, 

- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 

 

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

 

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

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

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
postup nakládání s předmětnými pozemky dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 378/8 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 324/15 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství 
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vlastníků jednotek domu Krapkova 24, Olomouc (ideální podíl 1/2) a Společenství vlastníků 
Krapkova 958/26, Olomouc-Nová Ulice (ideální podíl 1/2) za kupní cenu celkem ve výši 
234.840,- Kč, a to podíl o velikosti ideální 1/2 za kupní cenu 117.420,- Kč Společenství 
vlastníků jednotek domu Krapkova 24, Olomouc a podíl o velikosti ideální 1/2 za kupní cenu 
117.420,- Kč Společenství vlastníků Krapkova 958/26, Olomouc-Nová Ulice dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
skončení pachtu pozemku parc. č. 324/15 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002288/2020/Jar ze dne 13. 10. 2020 uzavřené s 
panem XXXXX, dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

6. schvaluje 
záměr bezúplatně převést pozemky parc. č. 73/1, parc. č. 74/1, vše orná půda a parc. č. 74/5 
zahrada, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

7. schvaluje 
záměr bezúplatně převést pozemek parc. č. 849/2 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

8. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 120/10 zahrada v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 

 

9. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 704/15 orná půda (dle GP parc. č. 704/71 orná půda) o 
výměře 25 m2 a parc. č. 708/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 708/8 ostatní plocha) o 
výměře 5 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

10. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 691/15 lesní 
pozemek) o výměře 83 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc a pozemek parc. č. 453/2 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka - budova č. e. 127, rod. rekr., která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

11. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 548/7 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

12. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 458 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

13. schvaluje 
výpůjčku pozemků 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 Univerzitě Palackého v Olomouci se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

14. schvaluje 
výpůjčku částí pozemku parc. č. 282/6 ostatní plocha o celkové výměře 30 m2 v k. ú. 
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Neředín, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2. 

 

15. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. st. 1242 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

16. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJPRAV/1435/a/1994/Ge ze dne 21. 1. 2002 
uzavřené s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

17. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy 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 
spočívající ve 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. 
3.4. 

 

18. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy 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 
spočívající ve 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. 
3.4. 

 

19. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/114/2013/Hr ze dne 17. 12. 2013, ve znění dodatku 
č. 1, uzavřené se společností Jezdecký areál Olomouc s.r.o.,  jejímž předmětem je nájem 
částí pozemků parc. č. 21/1 ostatní plocha o výměře 9 661 m2 a parc. č. 128/5 ostatní 
plocha o výměře 72 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 116/1 
trvalý travní porost o výměře 5 337 m2 (nyní parc. č. 116/1 a parc. č. 116/10, vše trvalý travní 
porost), parc. č. 111/26 ostatní plocha o výměře 2 180 m2 a parc. č. 468 ostatní plocha o 
výměře 79 m2 (nyní parc. č. 468/12 ostatní plocha), vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
spočívající v upřesnění předmětu nájmu na části pozemků parc. č. 21/1 ostatní plocha o 
výměře 9 661 m2 a parc. č. 128/5 ostatní plocha o výměře 72 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, pozemek parc. č. 116/10 trvalý travní porost o výměře 3 920 m2, a části pozemků 
parc. č. 111/26 ostatní plocha o výměře 2 180 m2 a parc. č. 468/12 ostatní plocha o výměře 
79 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a ve změně výše nájemného se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

20. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/114/2013/Hr ze dne 17. 12. 2013, ve 
znění dodatku č. 1, uzavřené se společností Jezdecký areál Olomouc s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5. 
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21. schvaluje 
splátkový kalendář nájemného pro rok 2023 za nájem části pozemku parc.  č. 300/5 zahrada 
o výměře 48 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-
NS/8/2006/Pl ze dne 3. 4. 2008, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, a za nájem části pozemku 
parc. č. 124/6 ostatní plocha o výměře 1 m2, částí pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o 
celkové výměře 2 m2 a částí pozemků parc. č. 79/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 
125/6 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 
75/79 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 368/4 ostatní 
plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 800/4 ostatní plocha o výměře 
1 m2, parc. č. 590/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 549/3 ostatní plocha o výměře 1 
m2, vše v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc, dle nájemní smlouvy č. OMAJ-
SMV/NAJ/002320/2022/Plh ze dne 6. 10. 2022, uzavřených se společností ARES CZ s.r.o. 
ve čtyřech rovnoměrných čtvrtletních splátkách dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

22. uděluje 
společnosti Hroší stavby Morava a.s. souhlas s užíváním části pozemku parc. č. 22/2 ostatní 
plocha o výměře 360 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za účelem zajištění 
přístupu pro stavební mechanizaci a dopravu potřebnou pro realizaci stavby „VN Olomouc – 
okrasná zahrada, Sušilovo nám.“ za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

23. schvaluje 
stanovení poměrné části výnosu z předmětu pachtu za rok 2022 v souladu s čl. III. pachtovní 
smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až 
č. 24 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. ve výši 14.000.000,- Kč bez DPH 
dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

24. schvaluje 
uzavření dohod o přičlenění honebních pozemků do vlastních honiteb statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

25. zmocňuje 
Ing. Davida Janáska, ředitele společnosti Lesy města Olomouce, a.s. k uzavření těchto 
dohod za statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

26. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 95/8 zahrada o výměře 264 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města 
Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

27. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti Maestra Development s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 741/3 orná půda v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

28. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 11 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

29. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 4.4. 

 

30. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1998 ostatní plocha o výměře 205 m2 v 
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k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

31. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 233/1 ostatní plocha o výměře 87 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

32. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 233/1 ostatní plocha o výměře 87 m2 v 
k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

33. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem částí pozemků parc. č. st. 1034/5 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 1 162 m2, parc. č. 242/4 ostatní plocha o výměře 1 023 m2, parc. č. 247/8 trvalý 
travní porost o výměře 82 m2, parc. č. 315/9 ostatní plocha o výměře 3 246 m2, parc. č. 
556/1 ostatní plocha o výměře 350 m2, parc. č. 557/6 ostatní plocha o výměře 342 m2 a 
pozemku parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. st. 1034/5 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 1 162 m2, parc. č. 242/4 ostatní plocha o výměře 1 023 m2, parc. č. 247/8 trvalý 
travní porost o výměře 82 m2, parc. č. 315/9 ostatní plocha o výměře 3 246 m2, parc. č. 
556/1 ostatní plocha o výměře 350 m2, parc. č. 557/6 ostatní plocha o výměře 342 m2 a 
pozemku parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

35. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o výpůjčku či nájem pozemků parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. st. 1034/5 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 242/4 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

36. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků 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 obci Horka nad Moravou za kupní 
cenu ve výši 363 090,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

37. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu a vodovodní přípojky na 
pozemku parc. č. 1708/1 ostatní plocha v k. ú. Horka nad Moravou ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

38. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016, ve 
znění dodatků č. 1 – 4, uzavřené se Zemědělským družstvem Unčovice, spočívající ve 
vyjmutí pozemku parc. č. 1491/11 orná půda a části pozemku parc. č. 1492/1 ostatní plocha 
o celkové výměře 170 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, z 
předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

39. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015, ve 
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znění pozdějších dodatků, uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s., spočívající 
ve vyjmutí části pozemku parc. č. 1742 orná půda o výměře 408 m2 a pozemků parc. č. 
1596/2 ostatní plocha a parc. č. 1743 lesní pozemek, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou, z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

40. schvaluje 
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 29. 5. 2013 uzavřené s Honebním 
společenstvem Haná, spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 1491/11 orná půda, parc. č. 
856/2 orná půda a parc. č. 854/19 trvalý travní porost, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou, z předmětu dohody dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

41. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1995/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc do 
vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany za kupní 
cenu ve výši 2 535 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

42. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 1. 2023, bod programu 2, bod důvodové zprávy 4.3.ve věci 
doporučení ZMO 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 státního podniku Povodí Moravy, s.p. se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 4.9. 

 

43. 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 
České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 4.9. 

 

44. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu kanalizace DN 300 na pozemku parc. č. 724/25 ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, jako dárcem, dle důvodové zprávy 
bod č. 5.1. 

 

45. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu a kanalizace na pozemcích parc. č. 395/26, 
parc. č. 395/56 a parc. č. 395/57, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, se 
společností ZAMAPARK s. r. o. za kupní cenu ve výši 484,- Kč včetně DPH, dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2. 

 

46. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavby kanalizace DN 300 a vodovodu DN 80 na pozemcích 
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parc. č. 1229/15, parc. č. 1229/16, parc. č. 1229/23 a parc. č. 1117/1, vše ostatní plocha a 
parc. č. 974/2 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manžely XXXXX, jako dárci, 
dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

47. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou kanalizace DN 300 z pozemků parc. č. 
609/5, parc. č. 609/8 a parc. č. 613/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc na 
pozemky parc. č. 609/5 a parc. č. 613/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
s manžely XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

48. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 80, splaškové 
kanalizace DN 50 a komunikace včetně odvodnění na pozemku parc. č. 1167 ostatní plocha 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manžely XXXXX, jako budoucími dárci, dle důvodové 
zprávy bod č. 5.5. 

 

49. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a užívání studny ve vlastnictví statutárního města Olomouce na 
pozemku parc. č. 88 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc 
v podílovém spoluvlastnictví pana XXXXX (id. podíl 1/2) a paní XXXXX (id. podíl 1/2) ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

50. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 244/4 
zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 263/22 ostatní 
plocha a parc. č. st. 2642 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
jiná st., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

51. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 244/4 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
pozemků parc. č. 263/22 ostatní plocha a parc. č. st. 2642 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, jiná st., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 6.2. 

 

52. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby výustního objektu  – SO 392 Retenční 
příkop vlevo na pozemcích parc. č. 987 trvalý travní porost v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a 
na parc. č. 264 vodní plocha, parc. č. 381/12 orná půda a parc. č. 383/9 orná půda, vše v k. 
ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 
6.3. 

 

53. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování stavby 
výustního objektu – SO 392 Retenční příkop vlevo na pozemcích parc. č. 987 trvalý travní 
porost v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a na parc. č. 264 vodní plocha, parc. č. 381/12 orná 
půda a parc. č. 383/9 orná půda, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a 
dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
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54. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002530/2016/Val ze dne 13. 9. 2016, 
ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou s družstvem Zemědělské družstvo Hněvotín, jejímž 
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Neředín a k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc. 
Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 381/12 orná půda 
o výměře 5 m2  v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc z předmětu pachtu dle 
důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

55. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování vedení tepelného rozvodného zařízení a 
zřízení služebnosti uložení a provozování sdělovacích kabelů na pozemcích parc. č. 609/5 a 
parc. č. 613/1, oba ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
OLTERM  & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

56. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
vedení tepelného rozvodného zařízení a zřízení služebnosti uložení a provozování 
sdělovacích kabelů na pozemcích parc. č. 609/5 a parc. č. 613/1, oba ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM  & TD Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

57. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování vedení tepelného rozvodného zařízení na 
pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

58. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
vedení tepelného rozvodného zařízení na pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.4. 

 

59. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 8. 2020, bod programu č. 3., bod č. 6.11. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 216/17 zahrada, parc. č. 80/7, parc. č. 95/3, parc. č. 210/5, parc. č. 
216/15, parc. č. 271, parc. č. 272 a parc. č. 274, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

60. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 216/17 zahrada, parc. č. 80/7, parc. č. 95/3, parc. č. 210/5, parc. č. 216/15, parc. č. 271 a 
parc. č. 274, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

61. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2023, bod programu č. 2., bod č. 5.6 důvodové zprávy ve věci 
schválení 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. 6.6. 
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62. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2023, bod programu č. 2., bod č. 5.6 důvodové zprávy ve věci 
schválení 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. 6.6. 

 

63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování vedení tepelného rozvodného zařízení 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. 6.6. 

 

64. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
vedení tepelného rozvodného zařízení 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. 6.6. 

 

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

 

3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit budoucí prodej pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 676 m2 . ú. Povel, obec 
Olomouc za 1 730 000,- Kč a část pozemku parc. č. 443/84 orná půda o výměře cca 50m2, 
jak je vyznačeno na situačním snímku, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc za 2 560,- Kč/m2 
(přesná výměra bude zaměřena geometrickým plánem po kolaudaci stavby Bytový dům a 
domov pro rodiny s dětmi na ulici Jánského) z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví společnosti LANEX Olomouc s.r.o. za podmínek dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit koupi částí pozemku parc. č. 475/56 orná půda (dle GP pozemek parc. č. 475/128 o 
výměře 128 m2, parc. č. 475/130 o výměře 27 m2 a parc. č. 475/131 o výměře 74 m2) v k.ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 144 270 Kč dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit koupi pozemku parc. č. 389/11 ostatní plocha o výměře 12m2 v k.ú. Topolany u 
Olomouce, obec Olomouc, ve společném jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za cenu 24 624 Kč dle důvodové zprávy bod 1.3. 

 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 453/2, 
ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle situačního nákresu, ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc jakožto budoucího obtíženého ve prospěch budoucího 
oprávněného společnosti CETIN a.s., spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 
podzemního komunikačního vedení oprávněného, spočívající ve zřízení, provozování, 
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údržbě, úpravě a opravách podzemního komunikačního vedení na dobu neurčitou za 
jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 2.1. 

 

6. schvaluje 
zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 453/2, ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle situačního nákresu, ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto 
budoucího obtíženého ve prospěch budoucího oprávněného společnosti CETIN a.s., 
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení 
oprávněného, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě, úpravě a opravách podzemního 
komunikačního vedení na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč + DPH 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Stavba PPO II.B etapa – související investice - Energomost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
navýšení položkových cen „Stavby protipovodňových opatření II. B etapa – související 
investice – Energomost“ o vliv inflace za období od 06/2022 do 01/2023 dle uzavřené 
smlouvy o dílo č. 220000112 ze dne 20. 5. 2022. 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Veřejná zakázka č. 23037 - Plavecký stadion - revitalizace a 
renovace - projektová dokumentace - příkazní smlouva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky č. 23037 Plavecký stadion -  
revitalizace a renovace - projektová dokumentace mezi statutárním městem Olomouc a 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 Veřejná zakázka č. 23019 - Jeremenkova ul. - cyklostezka II. 
část - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

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

 

4. pověřuje 
Mgr. Miloslava Tichého 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

c) k rozhodnutí o námitkách, 

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

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.1. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 23035 - Park na Dlouhé ulici - přímé zadání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

3. pověřuje 
Mgr. Miloslava Tichého, náměstka primátora 

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

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.2. 
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8 Veřejná zakázka č. 23026 - Nákup vozidel pro MPO - přímé 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené 
veřejné zakázce, 

 

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

 

3. pověřuje 
Mgr. Pavla Skalického, ředitele 

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

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 5.3. 
 

 

9 Veřejná zakázka č. 23002 - Libušina, vozovka - I. etapa - zadání 
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. 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5.5. 
 

 

10 Veřejná zakázka č. 22153 - Kyselovská, oprava vozovky - 
zadání 

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. 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5.6. 
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11 Veřejná zakázka č. 23003 - Jeremenkova, přednádraží - oprava 
vozovek - zadání 

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) postup dle § 125 ZZVZ v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na 
doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ. 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5.7. 
 

 

12 Rozpočtové změny roku 2023 
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 
zařadit do soupisu nekrytých požadavků částku ve výši 14 mil. Kč na realizaci akce most U 
Hájovny (12 mil. Kč) a akce Zásecký most (2 mil. Kč) a předložit na ZMO 6. 3. 2023 k vykrytí 

T: 14. 3. 2023 
O: vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie 
 

4. 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 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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13 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a 
rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí roku 2022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

14 Hospodaření fondu mobility za rok 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se hospodaření Fondu mobility za rok 2022 

 

2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO zprávu týkající se hospodaření Fondu mobility za rok 2022 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

15 Program Regenerace MPR Olomouc 2023 - alokace dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozdělení prostředků státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2023 včetně 
povinné finanční spoluúčasti SMOl mezi 4 akce obnovy dle důvodové zprávy a tabulky 
„Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2023“ 
tvořící přílohu důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
náměstku Ing. arch. Tomáši Pejpkovi předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení 
alokaci dotace Programu Regenerace MPR a MPZ 2023 dle důvodové zprávy a tabulky 
„Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2023“ 
tvořící přílohu důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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16 Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné 
městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Akční plán Strategického plánu rozvoje města Olomouce na rok 2023 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit akční plán Plánu udržitelné městské mobility Olomouc na rok 2023 dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
náměstku Ing. arch. Tomášovi Pejpkovi předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke 
schválení Akční plán Strategického plánu rozvoje města Olomouce na rok 2023 a Akční plán 
Plánu udržitelné městské mobility Olomouc na rok 2023 dle důvodové zprávy 

T: 14. 3. 2023 
O: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

17 Moravské divadlo Olomouc - "Výstavba nových dílen, skladů a 
komunitního a edukačního centra" - průběžná zpráva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
pracovní skupinu jmenovanou dne 22. 11. 2022 jednáním s OLK o majetkovém a finančním 
vypořádání projektu 

 

3. schvaluje 
zahájení přípravných prací na zadávacím řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro 
společné povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby „MDO, p.o. – Kulturně 
edukačního centra" 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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18 Reporting a informace o městských akciových společnostech, 
kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. ukládá 
Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi, 1. náměstkovi města, předložit informaci o městských 
společnostech dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 6. 3. 
2023 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

19 Reporting a informace o městských akciových společnostech, 
kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. ukládá 
Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi, 1. náměstkovi města, předložit informaci o městských 
společnostech dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 6. 3. 
2023 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

20 Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je 
SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi MPA, primátorovi města Olomouce, předložit informaci o 
příspěvkových organizacích dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce konanému 
dne 6. 3. 2023 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 14. 
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21 Olterm & TD Olomouc a.s. - delegování zástupce SMOl na 
valnou hromadu společnosti a změny navrhovaných zástupců 
SMOl do představenstva a dozorčí rady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
delegování zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. dle upravené důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
navržené zástupce SMOl do představenstva a dozorčí rady společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. dle upravené důvodové zprávy 

 

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

 

22 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. - delegování 
zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změny 
navrhovaných zástupců SMOl do představenstva a dozorčí 
rady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
delegování zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
navržené zástupce SMOl do představenstva a dozorčí rady Vodohospodářské společnosti 
Olomouc, a.s. dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 

23 Zoologická zahrada Olomouc - Dodatek č. 1/2023 k Zřizovací 
listině 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

 



 18 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Dodatek č. 1/2023 ke Zřizovací listině Zoologické zahrady Olomouc, příspěvkové 
organizace, kterým se rozšiřuje Příloha č. 1 s účinností ode dne 1. 4. 2023 
 

3. ukládá 
primátorovi města Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, předložit Dodatek č. 1/2023 Zřizovací 
listiny Zoologické zahrady Olomouc, příspěvkové organizace, kterým se rozšiřuje Příloha č. 1 
s účinností ode dne 1. 4. 2023, na zasedání Zastupitelstva města Olomouce konané dne 6. 
3. 2023 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

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

 

24 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

25 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání v ulici Krapkova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání v ulici Kyselovská 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
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26 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA na 
Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 69,3 m2 pro žadatele fu RK Invest, spol. s r.o. 
Čajkovského 3014/9a, 616 00 Brno, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA DIVADELNÍ 
KLUB v ulici  Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 69,3 m2 pro žadatele fu RK Invest 
s.r.o., Čajkovského 3014/9a, 616 00 Brno,   na dobu  od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

 

3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA v ulici 
Masarykova tř. č. 15, Olomouc, v rozsahu 24,75 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Lyžbice 760 
739 61 Třinec, na dobu od 1.4. do 30.9. 2023. 

 

4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFE JAN v ulici 
Havlíčkova 11 , Olomouc, v rozsahu 12,76 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Rataje 76, 783 46 
Těšetice, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NEVINNÝ BAR v ulici 
Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 28m2 pro žadatele p. XXXXX, Dolní náměstí 19/47, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2023. 

 

6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení WAY BAR v ulici 
Lafayettově 6, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele p. XXXXX, Dolní náměstí 19/47, 779 
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2023. 

 

7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TABULOVÝ VRCH v ulici 
Stupkova 12, Olomouc, v rozsahu 100 m2 pro žadatele fu JALTA spol. s r.o., Stupkova 12, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2023. 

 

8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POE POE Olomouc v ul. 
Riegrova 18, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatele fu Korený-racing s.r.o., Kollárova 
2365/16, 785 01 Šternberk, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

9. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CROSS CAFE v ulici 
Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 31 m2 pro žadatele p. XXXXX, Závoří 3021/21, 700 30 
Ostrava 30, na dobu od 3.4. do 27.10. 2023. 

 

10. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ESPRESSO BAR ILLY v 
ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatele fu Fave Cafe, s.r.o., Mlýnská 2, 779 
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00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9.  2023. 

 

11. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURANT U 
MOŘICE v ulici Opletalova 1, Olomouc, v rozsahu 204 m2 + 2m2 pro žadatele  fu Restaurant 
Mořic s.r.o., Opletalova 364/1, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2023. 

 

12. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení GREAT GATSBY BAR v 
ulici  Uhelná 6, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatele  fu Great Gatsby Bar, s.r.o., 
Vranovice 133, 798 08 Kelčice, na dobu  od 1.4. do 31.10.  2023. 

 

13. schvaluje 
umístění předzahrádek pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL v 
ulici tř. Svobody 18, Olomouc, v rozsahu 13,2 m2 + 6m2 (sudy)  a Havlíčkova 1 v rozsahu 
29,64 m2 pro žadatele  fu Restaurace Drápal s.r.o., Havlíčkova 637/1,  779 00 Olomouc,  na 
dobu  od 1. 5. do 30.9. 2023 (tř. Svobody),  od 1.5.do 30.9.2023 (Havlíčkova). 

 

14. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠPAGETÁRNA v ul. 1. 
máje 4, 779 00 Olomouc, v rozsahu 2,4 m2 pro žadatele p. XXXXX, Oskava 6e, 788 01 
Oskava, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

15. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice 
RADEGASTOVNA v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 pro žadatele p. 
XXXXX , Bryksova 576/5, 783 01 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2023. 

 

16. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení NAŠE CAFÉ v ulici Dolní 
náměstí 15 , Olomouc, v rozsahu 12 + 44,55 m2 pro žadatele  Sociální družstvo Stabilita 
Olomouc, Lafayettova 9, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2023. 

 

17. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna a kavárna 
BOHÉMA v ulici tř. Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2 pro žadatele pí XXXXX, 
Náves 159, Krčmaň, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2023. 

 

18. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LEVANDULOVÉ BISTRO 
v ulici Horní náměstí 7 , Olomouc, v rozsahu 3,6 m2  pro žadatele   fu Levandulový statek, 
s.r.o. , Bezděkov u Úsova,  789 73 Úsov,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

19. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POTREFENÁ HUSA v ul. 
Ztracená (Michalská 2), Olomouc, v rozsahu 56,3 m2 pro žadatele fu Jaroslav Mašlaň a Ripp 
s.r.o., Dlouhá třída 471/19, 736 01 Havířov, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

20. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ NA CUCKY v ul. 
Dolní náměstí 23/42, Olomouc, v rozsahu 38,1 m2 pro žadatele fu portofDNC42 s.r.o., Dolní 
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náměstí 23/42, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

21. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinotéka U TŘÍ BRATŘÍ v 
ulici Hrnčířská 6, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2 pro žadatele p. XXXXX, Hrnčířská 6, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.7. do 31.10. 2023. 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

27 Vydání Souboru změn č. X Regulačního plánu MPR Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 21. 
 

 

28 Převody spoluvlastnických podílů na bytech Městské bytové 
domy Olomouc, Jižní a.s. a Městské bytové domy Olomouc, 
Jiráskova a.s. a vypořádání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
záměr převzetí jmění společností Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. a Městské 
bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s. jediným akcionářem Statutárním městem Olomouc dle 
upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

29 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

a) U Hradeb 2, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 
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b) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s XXXXX a XXXXX dle důvodové 
zprávy bod 1b) 

c) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+kk s Bc. XXXXX dle důvodové zprávy bod 
1c) 

d) Na Trati 82, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1d) 

e) Balbínova 3, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1e) 

f) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 2+kk se XXXXX dle důvodové zprávy bod 1f) 

g) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1g) 

h) Jiráskova 10C, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1h) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 
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Policie ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Synkova 4, Olomouc 

  

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

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 7, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Polská 57, Olomouc 
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XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2023, sazba nájemného 120,- Kč/m2/měsíc 

XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 31.8.2023 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc – na 3 měsíce, na žádost nájemkyně 

dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d) 

 

3. schvaluje 
rozšíření subjektu na straně nájemce o XXXXX, byt č. 1, Na Trati 80, Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 3) 

 

4. nevyhovuje 
žádosti XXXXX o převedení nájemní smlouvy na XXXXX, byt č. 58, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 4) 

 

5. souhlasí 
s umístěním místa podnikání pro XXXXX na adrese Balbínova 3, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 2) 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

30 Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké 
aglomerace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Programový rámec OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace včetně seznamu strategických 
projektů 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Programový rámec OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace na zasedání dne 6. 3. 2023 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

31 Schválení Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI 
Olomoucké aglomerace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Programový rámec OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace včetně seznamu 
strategických projektů 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Programový rámec OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace na zasedání dne 6. 
3. 2023 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

32 Veřejnoprávní smlouvy pro programové období EU 2021-2027 - 
dotace na ITI Olomoucké aglomerace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s 
realizací integrovaného nástroje ITI pro programové období EU 2021-2027 s poskytovateli 
dotace (statutární město Prostějov, statutární město Přerov, město Hranice, město 
Šternberk, město Uničov, město Litovel, město Lipník nad Bečvou, město Konice) podle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

33 Obnova Rudolfovy aleje - závěrečné vyhodnocení projektu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

T: 14. 3. 2023 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
zrušit zvláštní účet č.72036522/0800 
T: 14. 3. 2023 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací projektu do konce roku 
2032 dle bodu 5 důvodové zprávy 
T: 14. 3. 2023 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
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5. ukládá 
zajistit archivaci všech originálních dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou 16150 
Obnova Rudolfovy aleje realizovanou v rámci projektu dle bodu 5 důvodové zprávy 

T: 14. 3. 2023 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

T: 14. 3. 2023 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

34 Standardizace územního plánu Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o dotaci do 75. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021-2027 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

35 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 29. 
 

 

36 Pravidla pro periodické hodnocení práce ředitelů/ředitelek škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Pravidla pro periodické hodnocení práce ředitelů škol, jejichž zřizovatelem je statutární 
město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: 14. 3. 2023 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

37 Odměna řediteli příspěvkové organizace – školy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odměnu řediteli příspěvkové organizace - školy dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele školy 

T: 7. 3. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

38 Vyhláška o školských obvodech mateřských škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit návrh vyhlášky na jednání Zastupitelstva města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech mateřských škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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39 Vyhláška o školských obvodech základních škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit návrh vyhlášky na jednání Zastupitelstva města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

40 Dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2023 v oblasti Využití 
volného času dětí a mládeže 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace pro jednotlivé projekty v oblasti Využití volného času dětí a mládeže do 50 
tis Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

41 Dotace v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro 
děti a žáky MŠ a ZŠ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2023 v oblasti Podpora 
výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace pro jednotlivé projekty v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro 
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děti a žáky MŠ a ZŠ do 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

42 Dotace v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými 
školami 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2023 v oblasti Podpora 
aktivit podporovaných vysokými školami 

 

2. souhlasí 
s návrhem dotací pro jednotlivé projekty v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými 
školami nad 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
dotace pro jednotlivé projekty nad 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
předložit návrhy dotací pro jednotlivé projekty nad 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy na 
jednání Zastupitelstva města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

43 Fond pomoci olomouckým dětem – 1. návrh na poskytnutí 
účelových darů žadatelům v lednu 2023 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí účelových darů z Fondu pomoci olomouckým dětem žadatelům dle přílohy 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 14. 3. 2023 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
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44 Kontrola schvalovacích postupů finančních a majetkových 
operací 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 38. 
 

 

45 Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním přihlášky do soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“, dle důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
podat přihlášku do soutěže, dle důvodové zprávy 

T: 27. 3. 2023 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 39. 
 

 

46 Dotace v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přesun finančních prostředků z Programu 2 (Sociální služby v Olomouci v roce 2023) do 
Programu 1 (Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci na rok 2023) 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2023, dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy, a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

4. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových smluv 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč z 
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rozpočtu SMOl roku 2023, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. nevyhovuje 
žádostem o dotaci do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2023, dle přílohy č. 1 

 

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací 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 z rozpočtu 
SMOl roku 2023, dle příloh č. 2 a 3 důvodové zprávy 

 

8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádostem o dotaci nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2023 dle přílohy č. 2 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 40. 
 

 

47 Nabytí věcných darů pro odbor sociálních věcí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
právní jednání – přijetí věcných darů pro využití v sociální oblasti, dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
předkladatelku uzavřením darovacích smluv za statutární město Olomouc, dle příloh č. 1–3 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 41. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

3. neschvaluje 
žádosti o výjimku z Pravidel dle bodu 2. písm. a), bodů 3. a 5. důvodové zprávy 
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4. neschvaluje 
žádost o výměnu bytu dle bodu 6. důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt v ulici Černá cesta 21, byt č. 15 o velikosti 2+1, v 5. NP s 
XXXXX, za podmínek dle bodu 7. důvodové zprávy 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 42. 
 

49 Individuální dotace - SMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2023 a uzavření navržené smlouvy o 
poskytnutí dotace 

 

3. ukládá 
předložit žádost o individuální dotaci na nejbližší zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
 

4. schvaluje 
zařazení částky 300.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků a její vykrytí z rezervy 
RMO/ZMO 

 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 

 

50 Pojmenování ulic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s navrženými názvy ulic dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit navržené názvy ulic dle důvodové zprávy na nejbližší jednání ZMO 

T: zasedání ZMO 
O: oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
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51 Cena města Olomouce 2022  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2022 a Ceny za počin roku 2022 dle důvodové 
zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
udělit Ceny města Olomouce za rok 2022 a Ceny za počin roku 2022 dle usnesení bodu č. 2 

 

4. ukládá 
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2022 a Ceny za počin roku 2022 
Zastupitelstvu města Olomouce 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 

 

52 Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu 2023  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně upravené přílohy 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2023 do 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2023 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi roku 2023 do 50 tis. Kč 
dle přílohy důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy 

T: 27. 6. 2023 
O: vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
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Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 

 

53 OZV o nočním klidu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat OZV o nočním klidu dle upravené přílohy 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Mgr. Viktoru Tichákovi, Ph.D. předložit na zasedání ZMO OZV o 
nočním klidu 

T: zasedání ZMO 
O: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 47. 
 

 

54 OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na  
veřejném prostranství na území SMOL  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích 
statutárního města Olomouce dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Mgr. Viktoru Tichákovi, Ph.D. předložit na zasedání ZMO OZV o 
zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního 
města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 48. 
 

 

55 Dotace v oblasti sportu - 2023 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně upravených příloh 
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2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2023 do 50 tis. Kč dle příloh důvodové zprávy a z 
toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle příloh 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy 

T: 23. 5. 2023 
O: vedoucí oddělení sportu a správy sportovních zařízení 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 50. 
 

 

56 Informace o činnosti kontrolního výboru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 51. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí finančních darů pro rezervu k rozvoji bytového fondu statutárního města Olomouce 

 

3. souhlasí 
s uzavřením Darovacích smluv na poskytnutí finančních darů dle příloh č. 1 - 3 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 52. 
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58 Stanovení termínu a návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. stanovila 
- termín konání 3. zasedání ZMO: pondělí 6. března 2023 od 9:00 hodin 

- místo konání 3. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 

 

3. souhlasí 
s návrhem programu 3. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 53. 
 

 

59 Podpora společensko-prospěšných projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace u žádosti do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2023 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč s příjemcem dle přílohy č. 
1 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotace u žádosti do 50 tis. Kč z 
rozpočtu SMOl roku 2023 dle důvodové zprávy – příloha č. 1 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 54. 
 

 

60 Organizační záležitosti - slavnostní obřady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh příspěvku na úpravu zevnějšku dle bodu 1 předložené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 2 tohoto usnesení 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

4. schvaluje 
návrh dle bodu 2 A, 2 B a 3 předložené důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 55. 
 

 

61 Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. a Městské bytové 
domy Olomouc, Jiráskova a.s. - smlouva o výkonu funkce – 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
smlouvu o výkonu funkce pro členy dozorčí rady dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi statutárního města Olomouce vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady o schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí 
rady uvedených společností 

T: 14. 3. 2023 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 56. 
 

 

62 Dodatek smlouvy o kontrole, údržbě a opravách objektů 
statutárního města Olomouce, rozšířené o zajištění 
protipovodňových opatření náplavky. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
znění a uzavření dodatku smlouvy dle Přílohy č. 1. důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
zařazení částky dle přílohy č. 1. do soupisu nekrytých požadavků a její vykrytí dle důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 57. 
 

 

63 Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky 
požární stanice Olomouc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařazení částky 980.750,00 Kč do soupisu nekrytých požadavků a její vykrytí dle důvodové 
zprávy 

 

3. schvaluje 
znění podstatných náležitostí návrhu darovací smlouvy a její uzavření dle Přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
předložit ZMO ke schválení návrh darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru dle 
Přílohy č. 2 důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí finančního daru, znění a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého 
daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 58. 
 

 

64 Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna Androva stadionu 
– svolání a delegace na shromáždění spoluvlastníků jednotek 
15. 3. 2023 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se svoláním shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna 
Androva stadionu dle důvodové zprávy 
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3. deleguje 
zástupce statutárního města Olomouc na shromáždění vlastníků jednotek dle důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 60. 
 
 
 
 
V Olomouci dne 22. 2. 2023 

 
 

 

 

 

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

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

  

 


