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ZÁPIS 
 

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

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek (nepřítomen od 15:30 do 16:15 hodin) 
 
náměstci primátora 

 
Bačák, Pejpek, Ferancová, Tichák, Tichý, 
Dobrozemská 

 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Kryl, Krbeček, Kolářová (nepřítomna od 12:00 do 
13:00 hodin) 
 
Lošťák 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelky 

Konečný, 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 a ZMO 
2 2. Majetkoprávní záležitosti 
3 3. Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
4 4. Stavba PPO II. B etapa – související investice - Energomost 
5 5. Veřejná zakázka č. 23037 – Plavecký stadion – revitalizace a renovace – 

projektová dokumentace – příkazní smlouva 
6. 5.1. Veřejná zakázka č. 23019 – Jeremenkova ul. – cyklostezka II. část – zahájení, 

komise 
7 5.2. Veřejná zakázka č. 23035 – Park na Dlouhé ulici – přímé zadání 
8 5.3. Veřejná zakázka č. 23026 – Nákup vozidel pro MPO – přímé zadání 
- 5.4. Veřejná zakázka č. 23018 – Parkovací politika města Olomouce – 

komunikační kampaň – zahájení, komise (staženo) 
9 5.5. Veřejná zakázka č. 23002 – Libušina, vozovka – I. etapa - zadání 
10 5.6. Veřejná zakázka č. 22153 – Kyselovská, oprava vozovky – zadání 
11 5.7. Veřejná zakázka č. 23003 - Jeremenkova, přednádraží - oprava vozovek - 

zadání 
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12 6. Rozpočtové změny roku 2023 
13 7.  Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností 

MMOl ve 2. pololetí roku 2022 
14 8. Hospodaření fondu mobility za rok 2022 
15 9. Program Regenerace MPR Olomouc 2023 – alokace dotace 
16 10. Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility 

Olomouc – aktualizace akčních plánů 
17 11. Moravské divadlo Olomouc – „Výstavba nových dílen, skladů a komunitního a 

edukačního centra“ – průběžná zpráva 
18 12. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární 

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

město Olomouc není jediným akcionářem 
20 14. Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl 

zřizovatelem (mimo školská zařízení) 
21 15. Olterm & TD Olomouc a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou hromadu 

společnosti a změny navrhovaných zástupců SMOl do představenstva a 
dozorčí rady 

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

23 17. Zoologická zahrada Olomouc – Dodatek č. 1/2023 k Zřizovací listině  
24 18. Povolení výjimky – pěší zóna 
25 19. Zvláštní užívání komunikací 
26 20. Předzahrádky 
27 21. Vydání Souboru změn č. X Regulačního plánu MPR Olomouc 
28 22. Převody spoluvlastnických podílů na bytech Městské bytové domy Olomouc, 

Jižní a. s. a Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a. s. a vypořádání 
29 23. Bytové záležitosti 
30 24. Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace 
31 25. Schválení Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké 

aglomerace 
32 26. Veřejnoprávní smlouvy pro programové období EU 2021 – 2027 – dotace na 

ITI Olomoucké aglomerace 
33 27. Obnova Rudolfovy aleje – závěrečné vyhodnocení projektu 
34 28. Standardizace územního plánu Olomouc 
35 29. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce 
36 30. Pravidla pro periodické hodnocení práce ředitelů/ředitelek škol 
37 31. Odměna řediteli příspěvkové organizace – školy 
38 32. Vyhláška o školských obvodech mateřských škol 
39 33. Vyhláška o školských obvodech základních škol 
40 34. Dotace v oblasti Podpora využití volného času dětí a mládeže 
41 35. Dotace v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a 

ZŠ 
42 36. Dotace v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými školami 
43 37. Fond pomoci olomouckým dětem – 1. Návrh na poskytnutí účelových darů 

žadatelům v lednu 2023 
44 38. Kontrola schvalovacích postupů finančních a majetkových operací 
45 39. Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 
46 40. Dotace v sociální oblasti 
47 41. Nabytí věcných darů pro odbor sociálních věcí 
48 42. Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
49 43. Individuální dotace – SMO 
50 44. Pojmenování ulic 
51 45. Cena města Olomouce 2022 
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52 46. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu 2023 
53 47. OZV o nočním klidu 
54 48. OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném 

prostranství na území SMOl 
- 49. Městský bál – smlouva s Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. (staženo) 
55 50. Dotace v oblasti sportu 2023 
56 51. Informace o činnosti kontrolního výboru 
57 52. Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu 
58 53. Stanovení termínu a návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města 

Olomouce 
59 54. Podpora společensko-prospěšných projektů 
60 55. Organizační záležitosti – slavnostní obřady 
61 56. 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 

62 57. Dodatek smlouvy o kontrole, údržbě a opravách objektů statutárního města 
Olomouce, rozšířené o zajištění protipovodňových opatření náplavky (na stůl) 

63 58. Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice 
Olomouc (na stůl) 

- 59. Karty typu D (na stůl) 
64 60. Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna Androva stadionu – svolání a 

delegace na shromáždění spoluvlastníků jednotek 15. 3. 2023 (na stůl) 
- 61. Různé – informace členů RMO 
 
 
 

o O o 
 
12. 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 
 
Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO  
Primátor provedl materiálem po jednotlivých bodech. Schváleno bez rozpravy v předloženém 
znění. 
Usnesení: 
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 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultantky: Křížková, Kličková, Michalcová – odbor majetkoprávní 
Ferancová uvedla bod. 
Kličková provedla materiálem po jednotlivých bodech. Rozprava byla vedena k bodům: 
1.1. – postup nakládání s pozemky ve vlastnictví SMOl u prodaných domů – konzultantky 
blíže okomentovaly návrh postupu nakládání s předmětnými pozemky; členové rady 
k uvedenému postupu sdělili stanoviska za politické kluby a doporučili, aby byly vytipovány 
pozemky, které budou posouzeny odborem strategie a řízení. 
2.6. – prodej části pozemku v k. ú. Nové Sady – materiál byl předložen variantně (prodej 
nebo pronájem předzahrádky); radní se po rozpravě usnesli na stanovisku, aby 
předzahrádky byly ponechány v majetku města z důvodu možných oprav, případně rozvoje 
inženýrských sítí. Dále doporučili zachovat jednotné stanovisko pro danou lokalitu. 
4.4. - prodej části pozemku v k. ú. Chválkovice v předprostoru prodejny Hruška – 
konzultantky okomentovaly stávající majetkové vztahy. Pejpek citoval stanovisko KMČ 
Chválkovice, kdy je doporučována směna pozemků, zejména z důvodu zachování 
prostupnosti územím, tj. zachování propojovacího chodníku mezi ulicemi Chválkovická a Na 
Zákopě, zachování zeleně a místa pro umístění kontejnerů na směsný a tříděný odpad. Po 
rozpravě, kde konzultantky reagovaly na dotazy, bylo doporučeno majetkoprávnímu odboru 
jednat s vlastníky pozemků o nabytí do vlastnictví SMOl a to včetně propojovacího chodníku. 
Uvedené stanovisko bylo doplněno do důvodové zprávy. 
4.6. – prodej/nájem části pozemků v k. ú. Neředín – konzultantky podaly informace ohledně 
předmětných pozemků; vzhledem k charakteru území a jeho dalšího možného využití, radní 
akceptovali stanovisko majetkoprávní komise, nevyhovět žádosti o nájem, případně odkup 
pozemků. 
Ostatní body byly projednány bez rozpravy. 
V rámci bodu informovala Křížková o stanovisku Olomouckého kraje ve věci Tomkova. Bude 
svoláno jednání za účasti zástupců Olomouckého kraje, odboru majetkoprávního, odboru 
strategie a řízení a odboru školství. O: Plachá    
Usnesení: 
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 
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 



5 

 

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. 
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. 
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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. 

 

 

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. 
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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 
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. 
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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 
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. 
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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 
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. 
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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. 

 

 

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 
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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. 

 

 

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 
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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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Tichý blíže okomentoval předložený materiál. Po rozpravě, kde konzultanti reagovali na 
dotazy a připomínky členů rady, byl materiál schválen bez úprav. 
Usnesení: 
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 
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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. 

 

 

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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Stavba PPO II. B etapa – související  investice - Energomost 
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic 
Tichý uvedl bod. Schváleno bez rozpravy v předloženém znění. 
Usnesení: 
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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 5. 
Veřejná zakázka č. 23037 – Plavecký stadion – revitalizace a renovace – projektová 
dokumentace – příkazní smlouva 
Konzultanti: Drešr, Válková, Neplechová – odbor investic 
Tichý okomentoval předloženou veřejnou zakázku. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
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. 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 5.1. 
Veřejná zakázka č. 23019 – Jeremenkova ul. – cyklostezka II. část – zahájení, komise 
Konzultanti: Drešr, Neplechová – odbor investic 
Tichý stručně okomentoval předmět veřejné zakázky. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

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

4. pověřuje 
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. 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 5.2. 
Veřejná zakázka č. 23035 – Park na Dlouhé ulici – přímé zadání 
Konzultanti: Drešr, Neplechová – odbor investic 
Tichý uvedl bod a odůvodnil formu přímého zadání předložené veřejné zakázky. Konzultanti 
v rozpravě reagovali na dotazy radních ohledně etapizace a finančních nákladů při realizaci. 
Uvedli, že financování by mohlo být realizováno z Operačního programu životního prostředí 
2021 – 2027. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
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 
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k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 5.3. 
Veřejná zakázka č. 23026 – Nákup vozidel pro MPO – přímé zadání 
Konzultantka: Štafová – MPO 
Primátor okomentoval materiál. Konzultantka reagovala na dotaz členů rady, zda byla 
zvážena elektronická aukce při nákupu vozidel. Schváleno v předloženém znění. 
Usnesení: 
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. 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
Bod programu: 5.4. 
Veřejná zakázka č. 23018 – Parkovací politika města Olomouce – komunikační kampaň 
– zahájení, komise (staženo) 
Po rozpravě byl materiál stažen z důvodu výše přepokládané hodnoty veřejné zakázky. Bude 
svoláno jednání za účasti členů rady: Tichý, Ferancová, Krbeček a příslušných pracovníků 
magistrátu, kde bude projednán rozsah zakázky a finanční náklady. Následně bude materiál 
předložen RMO. 
 
 
 
Bod programu: 5.5. 
Veřejná zakázka č. 23002 – Libušina, vozovka – I. etapa - zadání 
Konzultanti: Neplechová – odbor investic; Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Ferancová uvedla bod. Radní kvitovali, že vysoutěžené ceny VZ jsou nižší, než 
přepokládané hodnoty zakázek. Konzultant doplnil, že ušetřené peníze budou použity na 
další investiční akce a opravy dopravní infrastruktury. 
Schváleno v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 5.6. 
Veřejná zakázka č. 22153 – Kyselovská, oprava vozovky - zadání 
Konzultanti: Neplechová – odbor investic; Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Ferancová blíže okomentovala předloženou veřejnou zakázku. Projednáno 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: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 5.7. 
Veřejná zakázka č. 23003 - Jeremenkova, přednádraží - oprava vozovek - zadání 
Konzultanti: Neplechová – odbor investic; Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Ferancová uvedla bod a okomentovala přesnou specifikaci veřejné zakázky. Předložený 
materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez rozpravy a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

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

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 6. 
Rozpočtové změny roku 2023 
Konzultantka: Hélová – odbor ekonomický 
Bačák provedl materiálem. Na závěr požádal o úpravu soupisu nekrytých požadavků, a to 
navýšení provozního příspěvku na rok 2023 pro MFO, dále o doplnění částek pro odbor 
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ochrany a odbor investic (finanční položky pro investiční akce Lesů města Olomouce). 
V tomto duchu bylo doplněno usnesení, kdy bylo uloženo ekonomickému odboru zařadit do 
soupisu nekrytých požadavků částku 14 mil. Kč na akce LMO, a.s. a předložit na ZMO 6. 3. 
2023 k vykrytí. S uvedenou úpravou byl materiál schválen. 
V rámci bodu bylo rozhodnuto, že částka 840 tis. Kč schválena k vykrytí na minulé schůzi 
RMO bude převedena na odbor investic, který bude zadávat projektovou dokumentaci na 
akci Slavonínské svahy. Radou akceptováno bez výhrad. 
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 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 7. 
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl ve 2. 
pololetí roku 2022 
Konzultanti: Kubalík – odbor ekonomický 
Bačák blíže okomentoval předložený materiál. Projednáno bez rozpravy bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 8. 
Hospodaření fondu mobility za rok 2022 
Konzultanti: Hélová – odbor ekonomický; Bogoč – OSTR 
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Bačák uvedl bod. Po rozpravě, kde předkladatel společně s konzultanty reagoval na dotazy 
radních, došlo k úpravě usnesení – bylo uloženo náměstku Bačákovi předložit na nejbližší 
zasedání ZMO zprávu týkající se hospodaření Fondu mobility za rok 2022. S uvedenou 
úpravou byl materiál schválen.  
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu: 9. 
Program Regenerace MPR Olomouc 2023 – alokace dotace 
Konzultanti: Křenková, Bogoč – OSTR 
Pejpek okomentoval materiál. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
 
Bod programu: 10. 
Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc 
– aktualizace akčních plánů 
Konzultanti: Bogoč, Struna, Luňáček – OSTR 



19 

 

Pejpek okomentoval materiál. Konzultanti v rozpravě reagovali na dorazy a připomínky členů 
rady. Schváleno bez úprav v předloženém znění. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 11. 
Moravské divadlo Olomouc – „Výstavba nových dílen, skladů a komunitního a 
edukačního centra“ – průběžná zpráva 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR; Drešr – odbor investic; Sítek – odbor dotačních projektů; 
Gerneš – ředitel MDO 
Tichák okomentoval materiál a uvedl, že projekt na výstavbu nových dílen, skladů a 
komunitního a edukačního centra pro Moravské divadlo Olomouc byl vyhodnocen jako 
úspěšný a byla mu přidělena dotace z NPO. Zároveň upozornil na podmínku přidělení 
dotace, kdy je potřeba získat stavební povolení a mít podepsanou smlouvu se zhotovitelem 
do roku od přijetí rozhodnutí o udělení dotace. Dále uvedl, že v současné době probíhají 
jednání s Olomouckým krajem o možných zdrojích kofinancování. Gerneš nastínil další 
možné zdroje financování a zdůraznil potřebu nového centra, zejména z důvodu špatného 
stavu stávajících prostor na ulici Zikova. Po rozpravě, kde Gerneš reagoval na dotazy, bylo 
rozhodnuto schválit zahájení přípravných prací na zadávací řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby uvedeného 
projektu. 
Usnesení: 
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 
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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" 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 12. 
Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město 
Olomouc jediným akcionářem 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Bačák provedl materiálem. Svozil v rozpravě reagoval na dotazy, následně došlo 
k technicistní úpravě materiálu u společnosti Aquapark (vypuštění komentáře ředitele 
společnosti). S uvedenou úpravou byl materiál schválen. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 13. 
Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město 
Olomouc není jediným akcionářem 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Bačák okomentoval materiál. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
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Bod programu: 14. 
Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo 
školská zařízení) 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR; Prucková – ředitelka KMO, p. o. 
Bačák blíže okomentoval materiál. Svozil podal informace ohledně ekonomických údajů a 
výsledků zobrazujících přehled klíčových ekonomických dat jednotlivých příspěvkových 
organizací. Rozprava byla vedena zejména ke společnostem, které vykazují záporných 
hospodářský výsledek. Ředitelka Knihovny města Olomouce podala vysvětlení 
k hospodářskému výsledku knihovny a v rozpravě reagovala na dotazy. Předložený materiál 
byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 15. 
Olterm & TD Olomouc a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou hromadu 
společnosti a změny navrhovaných zástupců SMOl do představenstva a dozorčí rady 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR; Satorová – odbor právní 
Primátor okomentoval materiál. V rámci rozpravy byl navržen zástupce SMOl na valnou 
hromadu společnosti: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA a náhradník Ing. arch. Tomáš Pejpek. 
S uvedenou nominací byl materiál schválen. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
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Bod programu: 16. 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. – delegování zástupce Smol na valnou 
hromadu společnosti a změny navrhovaných zástupců SMOl do představenstva a 
dozorčí rady  
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR; Satorová – odbor právní 
Primátor okomentoval materiál. Rozprava byla vedena k návrhu zástupců města v orgánech 
společnosti, kdy byla navržena reciproční výměna člena představenstva Mgr. Marka Zelenky, 
LL.M. za člena dozorčí rady Ing. Otakara Štěpána Bačáka. O upraveném materiálu bylo 
hlasováno. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 1 proti (Tichák), 2 se zdrželi (Dobrozemská, Pejpek), 
2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 17. 
Zoologická zahrada Olomouc – Dodatek č. 1/2023 k Zřizovací listině 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Primátor uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
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Bod programu: 18. 
Povolení výjimky – pěší zóna 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Ferancová uvedla bod. Konzultanti v rozpravě okomentovali jednotlivé žádosti. Na základě 
uvedených informací bylo povolení výjimky ke vjezdu do pěší zóny uděleno pouze pro 
přepravní a kurýrní společnost.  
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 19. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Ferancová uvedla bod a doporučila akceptovat stanovisko odboru dopravy a územního 
rozvoje. Radou schváleno dle návrhu odboru.  
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
 
Bod programu: 20. 
Předzahrádky 
Konzultanti: Černý, Nezhyba – odbor dopravy a územního rozvoje 
Ferancová uvedla bod s tím, že všechny předzahrádky byly již v minulosti povoleny a 
provozovány. Doporučila proto schválit jejich umístění i pro letošní rok. Radou akceptována 
bez výhrad. 
Usnesení: 
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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 
00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9.  2023. 
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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 
náměstí 23/42, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 



26 

 

 

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. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 21. 
Vydání Souboru změn č. X Regulačního plánu MPR Olomouc 
Konzultanti: Černý, Lajčíková, Šobr – odbor dopravy a územního rozvoje 
Tajemník uvedl bod. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy a připomínky radních a 
stručně okomentovali návrh souboru změn č. X Regulačního plánu MPR Olomouc. 
Schváleno v předloženém znění s tím, že materiál bude dále postoupen ke schválení ZMO. 
Na závěr tajemník navrhl zvážit zastupitelnost předkladatele pro zastupitelstvo (určený 
zastupitel).  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 22. 
Převody spoluvlastnických podílů na bytech Městské bytové domy Olomouc, Jižní,  
a. s.  a Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova, a. s. a vypořádání 
Konzultanti: Konečný – AK; Zelenka – SNO, a. s. 
Ferancová uvedla bod. V rámci rozpravy upozornila na vyjádření v DZ týkající se 
majetkoprávních úkonů, u kterých je předpoklad schválení na ZMO v září 2023. V této 
souvislosti citovala obavy vedoucí majetkoprávního odboru, že nebude v jejich silách do 
tohoto termínu vypracovat všechny smlouvy tak, aby byly na zářijovém ZMO schváleny.  
Konečný okomentoval jednotlivé dílčí kroky, vedoucí k převodům. Uvedl, že v případě 
nepředložení materiálu na plánované ZMO v září by muselo zastupitelstvo věc projednat, 
jakmile to bude možné v mimořádném termínu. Materiál byl v tomto smyslu upraven a v té 
podobě bude předložen zastupitelstvu. 
Usnesení: 
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 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu: 23. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Zelenka – SNO, a. s. 
Dobrozemská úvodem zdůraznila, že není v souladu s rozhodováním bytové komise, jelikož 
vidí nesoulad mezi Pravidly pro poskytování nájemního bydlení a běžnou realitou. Uvedla, že 
je třeba hledat cesty, jak systém zpřehlednit. Nový systém by měl být zaváděn postupně, 
zejména navýšení nájmů bytů vyšších kategorií. Navrhovala jít při přidělování bytů cestou 
aukcí.  
V diskusi radní i konzultant vyjádřili svůj pohled na uvedenou problematiku. Předložený 
materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

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

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

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

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 
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XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Mariánská 8, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

  

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

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

Charita Olomouc, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 3, Olomouc 
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XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, Školní 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

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

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

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc - do 31.7.2023 

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

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

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

XXXXX, Topolová 6, Olomouc - do 31.7.2023 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc - do 31.7.2023 

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

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

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

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

  

3. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 
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dle důvodové zprávy bod 7 a, c) 

 

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

dle důvodové zprávy bod 2) 

 

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

dle důvodové zprávy bod 3) 

 

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

dle důvodové zprávy bod 4) 

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

dle důvodové zprávy bod 5) 

 

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

dle důvodové zprávy bod 8) 

 

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

dle důvodové zprávy bod 8) 

 

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

dle důvodové zprávy bod 9) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 24. 
Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace 
Tichý uvedl bod. Mimo jiné konstatoval, že materiál neřeší projekty pouze města Olomouc, 
ale celé aglomerace. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
Bod programu: 25. 
Schválení Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace 
Tichý okomentoval materiál. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 26. 
Veřejnoprávní smlouvy pro programové období EU 2021 – 2027 – dotace na ITI 
Olomoucké aglomerace 
Tichý okomentoval materiál. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 27. 
Obnova Rudolfovy aleje – závěrečné vyhodnocení projektu 
Tichý okomentoval materiál. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
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 
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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 
 

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 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 28. 
Standardizace Územního plánu Olomouc 
Konzultanti: Černý, Římská, Lajčíková – ODÚR, Sítek – ODP 
Černý okomentoval materiál. V rozpravě bylo konstatováno, že jsou dvě možnosti projednání 
projektu Standardizace Územního plánu Olomouc, a to buď v rámci Změny č. X, nebo 
samostatně. Konzultanti reagovali na dotazy, materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
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Bod programu: 29. 
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce 
Konzultanti: Vrtalová, Štěpánek – právní odbor 
Štěpánek okomentoval materiál. Uvedl, že změny jsou vyznačeny červeně a jsou 
technického rázu. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
 
 
Bod programu: 30. 
Pravidla pro periodické hodnocení práce ředitelů/ředitelek škol 
Konzultant: Fantová – odbor školství 
Tichák okomentoval materiál. Konzultantka v rámci diskuse reagovala na dotazy. Projednáno 
bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 
 
 
Bod programu: 31. 
Odměna řediteli příspěvkové organizace - školy 
Konzultant: Fantová – odbor školství 
Tichák v úvodu upozornil, že odměna je navržena dle stávajících Pravidel, stanovených 
bývalým náměstkem Konečným. Projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
 
 
Bod programu: 32. 
Vyhláška o školských obvodech mateřských škol 
Konzultanti: Fantová, Halová – odbor školství 
Tichák uvedl bod. Konzultantka reagovala na dotazy. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 
 
Bod programu: 33. 
Vyhláška o školských obvodech základních škol 
Konzultanti: Fantová, Halová – odbor školství 
Tichák uvedl bod. Projednáno bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
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 
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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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 
 
Bod programu: 34. 
Dotace v oblasti Podpora využití volného času dětí a mládeže 
Konzultanti: Fantová, Halová – odbor školství 
Tichák uvedl bod. Konzultantka upozornila, že žadatelé označení červeně nedodrželi termín 
pro odevzdání žádosti. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 
 
Bod programu: 35. 
Dotace v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ 
Konzultanti: Fantová, Halová – odbor školství 
Tichák uvedl bod. Konzultantka reagovala na dotazy radních. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 
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 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41 
 
 
Bod programu: 36. 
Dotace v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými školami 
Konzultanti: Fantová, Halová – odbor školství 
Tichák uvedl bod. Projednáno bez diskuse a úprav. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42 
 
 
Bod programu: 37. 
Fond pomoci olomouckým dětem – 1. návrh na poskytnutí účelových darů žadatelům 
v lednu 2023 
Konzultanti: Fantová – OŠ, Majer – odbor sociálních věcí 
Fantová upozornila, že červeně jsou vyznačeni žadatelé, kteří nedodali všechny náležitosti k 
žádosti. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 43 
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Bod programu: 38. 
Kontrola schvalovacích postupů finančních a majetkových operací 
Konzultant: Běhalová – odbor interního auditu a kontroly 
Žbánek uvedl materiál. Běhalová reagovala na dotazy ke kontrolám schvalovacích postupů. 
V rozpravě bylo konstatováno, že u všech škol byl vytvořen systém provádění bankovních 
plateb tak, aby byla zajištěna dvojí autorizace pověřenými osobami, což by mělo zajistit 
minimalizaci rizik při nakládání s veřejnými prostředky. Projednáno bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 44 
 
 
Bod programu: 39. 
Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 
Konzultanti: Majer, Prachniarová – odbor sociálních věcí 
Majer okomentoval materiál a reagoval na dotazy. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 45 
 
 
Bod programu: 40. 
Dotace v sociální oblasti 
Konzultant: Majer – odbor sociálních věcí 
Dobrozemská uvedla bod. Navrhla alokovat částku 600 tis. Kč ze sociálních služeb a po 15. 
březnu otevřít možnost pro individuální žádosti v sociální oblasti, aby dostali šanci i žadatelé, 
kteří neuspěli. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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) 
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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 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 46 
 
 
Bod programu: 41. 
Nabytí věcných darů pro odbor sociálních věcí 
Konzultant: Majer – odbor sociálních věcí 
Dobrozemská uvedla bod. Projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 47 
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Bod programu: 42. 
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
Konzultant: Majer – odbor sociálních věcí 
Dobrozemská uvedla bod. Upozornila na žádost v rámci bodu 4, kterou navrhla stáhnout 
z projednání, bude se hledat jiné řešení zajištění bydlení pro žadatelku. Tato skutečnost se 
promítla v úpravě návrhu usnesení. V rozpravě byla řešena i záležitost zřízení trvalého 
bydliště jako jedné z podmínek získání bytu pro mimo olomoucké občany. Další žádosti byly 
projednány bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 

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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 48 
 
 
Bod programu: 43. 
Individuální dotace - SMO 
Konzultant: Schubert – OKCR 
Žbánek okomentoval žádost. Mimo jiné uvedl, že při organizaci akce bude využito služeb 
městských společností. Návrh usnesení byl doplněn o nový bod týkající se schválení 
zařazení částky 300 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků a její vykrytí z rezervy.  
Usnesení: 
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 
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RMO/ZMO 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 49 
 
 
Bod programu: 44. 
Pojmenování ulic 
Konzultant: Schubert – OKCR 
Předložené návrhy názvů ulic byly projednány bez úprav. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 50 
 
 
 
Bod programu: 45. 
Cena města Olomouce 2022 
Konzultanti: Vykydalová, Schubert – OKCR 
Konzultanti reagovali na dotazy, projednáno bez úprav.  
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 51 
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Bod programu: 46. 
Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu 2023 
Konzultanti: Vykydalová, Schubert – OKCR 
Tichák uvedl bod. Schubert doplnil, že z celkových 13 mil. Kč komise rozdělila 12,145 mil. 
Tichák upozornil, že jeden dotační program je ještě otevřený a je již přijat větší počet žádostí. 
V rozpravě se radní blíže zabývali některými položkami. O každé úpravě RMO hlasovala 
samostatně. Úpravy byly provedeny u žádostí: 
Dotace do 50 tis. Kč - Kulturní akce a akce na podporu cestovního ruchu: 
- pol. 6 Kulturní Olomouc, o. p. s., Svatomartinské hody 2023 – navýšení na 25 tis. Kč (8 pro, 
1 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluven) 
- pol. 9 Olomoucká vinná společnost, Olomoucké vinné slavnosti – navýšení na 15 tis. Kč (6 
pro, 1 zdržel se, 3 nehlasoval, 1 omluven) 
Dotace nad 50 tis. Kč – Kulturní akce a akce na podporu cestovního ruchu: 
- pol. 26 Kulturní Olomouc, o. p. s., Velikonoční jarmark – navýšení na 120 tis. Kč (8 pro, 1 
zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluven) 
Dále nebyly přijaty návrhy na úpravy: 
- hlasování o pol. 21 Divadlo Tramtárie (Dotace na činnost kulturních organizací) návrh na 
snížení o 100 tis. Kč (4 pro, 2 proti, 3 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluven) 
- hlasování o pol. 24 DW7, o. p. s., Divadlo na cucky 2023 (Dotace na činnost kulturních 
organizací) návrh na snížení o 200 tis. Kč (2 pro, 2 proti, 5 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 
omluven) 
Usnesení: 
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 
 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 zdržel se, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 52 
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Bod programu: 47. 
OZV o nočním klidu 
Konzultanti: Vykydalová – OKCR, Satorová – právní odbor 
Tichák uvedl bod. 
Kryl jako předseda KMČ Řepčín upozornil, že ve vyhlášce chybí akce této komise, ačkoliv 
v zápise z prosincové schůze byla žádost o jejich zařazení uvedena. Satorová upozornila, že 
k předloženému návrhu vyhlášky Ministerstvo vnitra již zaslalo své stanovisko, ale pokusí se 
vykomunikovat, zda by souhlasilo s případným doplněním.  
V pozdější fázi schůze rady konzultantka informovala, že ministerstvo s doplněním souhlasí 
a akce uvedené komise budou do vyhlášky doplněné a předložené zastupitelstvu ke 
schválení.  
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 53 
 
 
Bod programu: 48. 
OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství na 
území SMOl 
Konzultanti: Vykydalová – OKCR, Satorová – právní odbor 
Tichák uvedl bod. Konzultantky reagovaly na dotazy. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 54 
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Bod programu: 49. 
Městský bál – smlouva s Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. (staženo) 
 
 
Bod programu: 50. 
Dotace v oblasti sportu - 2023 
Konzultant: Hala – odd. sportu a správy sportovních zařízení 
Ferancová uvedla bod a navrhla upravit v části Zabezpečení výkonnostního a vrcholového 
sportu mládeže nad 50 tis. Kč položku č.: 
5 - BK Olomoucko, navýšení na 10 tis. Kč 
14 – Golf klub Olomouc, snížení na 85 tis. Kč 
16 – Házenkářská Akademie Olomouckého kraje, snížení na 57 tis. Kč 
Dále byl materiál projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně upravených příloh 

 

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 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 55 
 
 
Bod programu: 51. 
Informace o činnosti kontrolního výboru 
Primátor uvedl bod. 
Tichák navrhl oddělit Informaci o činnosti kontrolního výboru a Návrh na změnu ve 
složení kontrolního výboru a doporučit kontrolnímu výboru předložit je do ZMO v rámci dvou 
bodů. Současně přislíbil zaslat nominaci za odstupujícího člena výboru za jejich stranu, aby 
mohla být doplněna do materiálu pro ZMO. Rada s návrhem souhlasila, materiál vzala na 
vědomí. 
Usnesení: 
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Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 56 
 
 
Bod programu: 52. 
Darovací smlouvy – rezerva k rozvoji bytového fondu 
Bačák uvedl bod. Navrhl v souladu s vyjádřením náměstkyně Dobrozemské upravit přílohu č. 
1, 2 a 3, nově bude za město darovací smlouvy podepisovat náměstek Bačák. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 57 
 
 
Bod programu: 53. 
Stanovení termínu a návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
Důvodová zpráva byla upravena doplněním bodů, které vzešly z jednání probíhající schůze 
rady, ale nebyly do programu nahlášeny. Doplněný program bude předložen zastupitelstvu 
ke schválení. 
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 58 
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Bod programu: 54. 
Podpora společensko-prospěšných projektů 
Konzultant: Štěpánek – právní odbor 
Plachá okomentovala materiál, konzultant reagoval na dotazy. Projednáno bez úprav.  
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 59 
 
 
Bod programu: 55. 
Organizační záležitosti – slavnostní obřady 
Tajemník uvedl bod. Mimo jiné konstatoval, že k poslední úpravě došlo v roce 2010. V rámci 
rozpravy přislíbil úpravu příspěvku i pro členy komise pro občanské záležitosti. Projednáno 
bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 60 
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Bod programu: 56. 
Městské bytové domy Olomouc, Jižní, a. s. a Městské bytové domy Olomouc, 
Jiráskova, a. s.  – schválení smlouvy o výkonu funkce 
Konzultanti: Konečný – AK, Zelenka – SNO, a. s. 
Kryl v souladu s Jednacím řádem RMO, § 8, písmenem c) oznámil svůj poměr 
k projednávané záležitosti (střet zájmů). 
Ferancová uvedla bod. Konstatovala, že odpovědnost členů v orgánech společností zůstává 
stejná, proto navrhla výše jejich odměny neměnit. Částky byly doplněny do přílohy – vzorové 
smlouvy. 
Konečný doplnil některé skutečnosti a reagoval na dotazy. 
Návrh usnesení byl doplněn o nový bod, kterým bylo uloženo primátorovi města vydat 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení vzorové 
smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady uvedených společností. 
Usnesení: 
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 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 61 
 
 
Bod programu: 57. 
Dodatek smlouvy o kontrole, údržbě a opravách objektů statutárního města 
Olomouce, rozšířené o zajištění protipovodňových opatření náplavky (na stůl) 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Langr okomentoval materiál. Informoval o problematice zvýšení hladiny řeky Moravy 
v souvislosti se správou náplavky a reagoval na dotazy radních. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
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 

 

3. schvaluje 
zařazení částky dle přílohy č. 1. do soupisu nekrytých požadavků a její vykrytí dle důvodové 
zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 62 
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Bod programu: 58. 
Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc 
(na stůl) 
Konzultant: Langr – odbor ochrany 
Žbánek uvedl bod. Langr doplnil, že bude prověřena možnost získání nahrazeného vozidla 
pro potřeby dobrovolných hasičů v rámci města. Projednáno bez úprav.  
Usnesení: 
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 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 63 
 
 
Bod programu: 59. 
Karty typu D (na stůl) 
Konzultanti: Černý, Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Ferancová předložila žádost o vydání karty typu D. Po rozpravě, kdy se k žádosti vyjádřili 
členové rady, bylo o materiálu hlasováno: 4 hlasy pro, 5 hlasů proti, 2 omluveni. 
Materiál nebyl schválen.  
 
 
Bod programu: 60. 
Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna Androva stadionu – svolání a delegace 
na shromáždění spoluvlastníků jednotek 15.3.2023 (na stůl) 
Konzultanti: Konečný – AK, Zelenka – SNO, a.s. 
Ferancová uvedla bod. Důvodová zpráva byla doplněna stanovením náhradníka - Ing. Lukáš 
Krbeček. Konečný vysvětlil záležitost nutnosti vrácení částky ve výši 100 tis. za vytápění, 
která byla vyplacena neoprávněně. Poté RMO o návrhu hlasovala a schválila jej. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se svoláním shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna 
Androva stadionu dle důvodové zprávy 

 

3. deleguje 
zástupce statutárního města Olomouc na shromáždění vlastníků jednotek dle důvodové 
zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 64 
 
 
Bod programu: 61. 
Různé – informace členů RMO 
Na stůl bylo radním rozdáno Společné prohlášení a žádost o řešení problematiky úklidu ze 
strany Technických služeb města Olomouce KMČ Droždín, Lošov, Radíkov a Svatý 
Kopeček. Rada města se bude záležitostí dále zabývat.  
 
 
 
 
 
 
Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 17 hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 2. 2023. 
Zápis byl podepsán dne:  28. 2. 2023. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r. 
primátor města Olomouce        1. náměstek primátora  
 
 
 
 
 
 
 


