
 

USNESENÍ 
 

z 13. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 3. 2023 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

1 Sluňákov- centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o.p.s. - jmenování nových členů správní a dozorčí rady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předložení důvodové zprávy 

 

2. rozhodla 
jmenovat tyto členy do správní rady 

 

3. rozhodla 
jmenovat tyto členy do dozorčí rady 

 

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

 

2 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 14. 3. 2023 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
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1186/3, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
487/3164, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 249.024,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 143.803,- Kč a částka ve výši 
105.221,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1186/3, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na 
pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
487/3164; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 487/3164 k pozemku parc. č. st. 
126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 166.015,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 95.868,- Kč a částka ve výši 70.147,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s., 

a to vše dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
- prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1186/3, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
487/3164, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 249.024,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 143.803,- Kč a částka ve výši 
105.221,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1186/3, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na 
pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
487/3164; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 487/3164 k pozemku parc. č. st. 
126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 166.015,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 95.868,- Kč a částka ve výši 70.147,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s., 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé, dle důvodové zprávy bod č. 
1.1. 

 

3. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.2. 

 

4. souhlasí 
s navrženým řešením dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 
204,392 trati Přerov – Olomouc“ na pozemcích parc. č. 583/11 orná půda o výměře 7 386 
m2, parc. č. 859/6 ostatní plocha o výměře 61 m2, parc. č. 859/8 ostatní plocha o výměře 4 
m2, parc. č. st. 2205 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2, jehož součástí je budova 
č. p. 1155, byt. dům, a na částech pozemků parc. č. 576/2 ostatní plocha o výměře 136 m2, 
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parc. č. 583/6 ostatní plocha o výměře 175 m2, parc. č. 859/4 ostatní plocha o výměře 360 
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 1923/11 ostatní plocha o 
výměře 35 m2, a částech pozemků parc. č. 1646 ostatní plocha o výměře 377 m2, parc. č. 
1923/1 ostatní plocha o výměře 1 248 m2, parc. č. 1923/12 ostatní plocha o výměře 215 m2, 
parc. č. 1961/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 a pozemku parc. č. 1961/11 o výměře 27 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s organizací Správa železnic, státní 
organizace, v rozsahu a za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

6. ukládá 
vedoucí oddělení evidence majetku odboru majetkoprávního Magistrátu města Olomouce 
paní PhDr. Ivaně Slezákové uzavřít smlouvu o udělení souhlasu s vybudováním stavby 
„Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“ dle důvodové zprávy bod č. 
2.1. 

T: 11. 4. 2023 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

7. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní a plynovodní přípojky na pozemcích 
parc. č. 22/3, parc. č. 22/5, parc. č. 231/5, parc. č. 269, parc. č. 270, parc. č. 276 a  parc. č. 
277, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 686 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 552, objekt občanské 
vybavenosti, v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

8. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 9. 2021, bod programu č. 2., bod č. 5.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 1803/2, 
parc. č. 1827/48, parc. č. 2001/13, parc. č. 2001/17 a  parc. č. 2001/66, vše orná půda a 
parc. č. 2000/181 ostatní plocha, vše v k. ú. Velký Týnec, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

9. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 9 2021, bod programu č. 2., bod č. 5.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
vodovodu na pozemcích parc. č. 1803/2, parc. č. 1827/48, parc. č. 2001/13, parc. č. 2001/17 
a  parc. č. 2001/66, vše orná půda a parc. č. 2000/181 ostatní plocha, vše v k. ú. Velký 
Týnec, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 3.2. 

 

10. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 1803/2, parc. č. 
1827/48, parc. č. 2001/13, parc. č. 2001/17, parc. č. 2001/66 a parc. č. 2001/67, vše orná 
půda a parc. č. 2000/181 ostatní plocha, vše v k. ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

11. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemcích parc. č. 1803/2, parc. č. 1827/48, parc. č. 2001/13, parc. č. 2001/17,  parc. č. 
2001/66 a parc. č. 2001/67, vše orná půda a parc. č. 2000/181 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Velký Týnec, obec Velký Týnec ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2. 
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12. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 144 ostatní plocha 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouce ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

13. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 
1123/2 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti metr2 stavba 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

14. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1123/2 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti metr2 stavba s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

15. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN včetně 
všech součástí a příslušenství na pozemku parc. č. 1081/108 ostatní plocha  v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.5. 

 

16. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc. 
č. 1081/108 ostatní plocha  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

17. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 75/1 a parc. č. 148/4, oba ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 
434/4 a parc. č. 434/5, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc, uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN a umístění a provozování trafostanice na 
pozemku parc. č. 75/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

18. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 75/1 a parc. č. 148/4, oba ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 434/4 a parc. č. 434/5, oba ostatní plocha v k. ú. 
Nová Ulice, vše obec Olomouc, uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a 
umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 75/1 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6. 

 

19. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 1. 2022, bod programu č. 2., bod č. 5.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 779/18, parc. č. 780/1, parc. č. 780/2, parc. č. 1920/8, parc. č. 
1920/9 a parc. č. 1929/1, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
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20. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 779/18, parc. č. 780/1, parc. č. 780/2, parc. č. 783, parc. č. 1920/8, parc. 
č. 1920/9 a parc. č. 1929/1, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

21. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 637 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

22. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1951/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

23. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 403/2, parc. č. 806/1, parc. č. 824/26, parc. č. 829/1, parc. č. 830 a parc. č. 1157/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

24. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 403/2, parc. č. 806/1, parc. č. 824/26, parc. č. 
829/1, parc. č. 830 a parc. č. 1157/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti GasNet s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

25. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.20. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 604/2, parc. č. 637/4, parc. č. 651/3, parc. č. 907/2, parc. č. 1078 a parc. 
č. 1079, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 435, parc. č. 496/2 a parc. č. 496/3, 
vše ostatní plocha v k. ú. Povel a parc. č. 1177 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

26. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 604/2, parc. č. 637/4, parc. č. 651/3, parc. č. 907/2, parc. č. 1078 a parc. č. 1079, vše 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 496/2 a parc. č. 496/3, vše ostatní plocha v k. ú. 
Povel, parc. č. 511/4 zahrada a parc. č. 1177 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

27. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování vedení tepelného rozvodného zařízení na 
pozemcích parc. č. 1721/30, parc. č. 1963/10, parc. č. 1963/7 a parc. č. 1963/1, vše ostatní 
plocha  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie 
ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

28. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
vedení tepelného rozvodného zařízení na pozemcích parc. č. 1721/30, parc. č. 1963/10, 



 6 

parc. č. 1963/7 a parc. č. 1963/1, vše ostatní plocha  v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

29. bere na vědomí 
změnu druhu pozemku parc. č. 140/1 z orná půda na zahrada v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc u zřízení věcného břemene uložení a provozování vedení tepelného rozvodného 
zařízení dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

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

 

4 Správa tržiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. souhlasí 
s refundováním nákladů souvisejících s počátečním úklidem prostranství, úpravou povrchů 
tržiště a parkovací plochy, částečnou opravou a přemístěním stolů, opravou elektro a 
vodoinstalace, zábradlí, příjezdové komunikace z ul. Aksamitova, instalací pítka a navýšením 
kapacity el. přípojky ve výši 440.440,- Kč včetně DPH z výnosů z obchodní činnosti 
společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. související se správou lokality tržiště dle 
důvodové zprávy. 

 

3. souhlasí 
s reinvestováním části zisku souvisejícího se správou lokality tržiště do úpravy plochy podél 
cyklostezky na tř. Svobody, green pointu, přímého výsevu letniček v rámci green pointu, 
osázení betonových květináčů letničkami, vše včetně údržby a opravou plošné dlažby ve výši 
nepřesahující částku 914.000,- Kč včetně DPH z výnosů z obchodní činnosti společnosti 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. související se správou lokality tržiště dle důvodové zprávy. 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s., se sídlem Wolkerova 
37/17, 779 00 Olomouc, IČ 258 48 526 k opravě betonových stolů a opravě elektrické 
přípojky dle důvodové zprávy. 

 

5. schvaluje 
zařadit do nekrytých požadavků pro rok 2023 částku 506.000,- Kč včetně DPH na náklady 
spojené s uzavřením smlouvy o dílo dle důvodové zprávy. 

 

6. ukládá 
odboru ekonomickému MMOl vykrytí částky 506.000,- Kč včetně DPH na náklady spojené s 
uzavřením smluv o dílo dle důvodové zprávy nejpozději do 31. 3. 2023. 

T: 11. 4. 2023 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 

Bod programu: 4. 
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5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 637 ostatní plocha v k.ú. Nemilany, obec 
Olomouc, v rozsahu dle situačního nákresu ve vlastnictví statutárního města Olomouc 
jakožto budoucí obtížený ve prospěch budoucího oprávněného společnosti CETIN a.s., 
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení 
na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPHdle důvodové zprávy bod 
1.1. 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného služebnosti na části pozemku parc. 
č. 637 ostatní plocha v k.ú. Nemilany, obec Olomouc v rozsahu dle situačního nákresu ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto budoucí obtížený ve prospěch budoucího 
oprávněného společnosti CETIN a.s., spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 
podzemního komunikačního vedení dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 79/4 
a parc. č. 79/5, oba ostatní plocha v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., spočívající v právu 
zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení a v právu 
vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu 
neurčitou s jednorázovou úplatou za zřízení budoucího věcného břemene ve výši 500 Kč bez 
DPH dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

5. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 79/4 a parc. č. 79/5, oba ostatní plocha v 
k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o., spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných 
pozemcích plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v 
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení, na dobu neurčitou s jednorázovou úplatou za zřízení věcného 
břemene ve výši 500 Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod 1.2. 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Dodatky Rámcových smluv o financování projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
znění dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě o financování projektu "Hraniční ulice - koordinovaný 
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tah, SSZ“ 

 

3. schvaluje 
znění dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě o financování projektu „Tramvajová trať II. etapa 
Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“. 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Cyklostezka Chválkovická - Gorkého - U podjezdu, I. etapa - 
Smlouvy na realizaci přeložky sítě ČEZ Distribuce a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a.s. 

 

3. schvaluje 
uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie se společností ČEZ Distribuce a.s. 
 

4. ukládá 
odboru investic ihned zajistit ve spolupráci s ekonomickým odborem rozpočtovou změnu ve 
výši 179 000 Kč na úhradu PD firmě ČEZ Distribuce a.s. 
T: 27. 3. 2023 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Albertova – vnitroblok - Smlouvy na realizaci přeložky sítě ČEZ 
Distribuce a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a.s. 

 

3. schvaluje 
uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie se společností ČEZ Distribuce a.s. 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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9 VZ 23050 - Zelené střechy pavilonu žiraf – příkazní smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky č. 23050 Zelené střechy pavilonu 
žiraf mezi statutárním městem Olomouc a Zoologickou zahradu Olomouc, příspěvkovou 
organizací za podmínek uvedených důvodové zprávě. 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

10 Veřejná zakázka č. 23001 - Stavební úpravy na ul. Na Vozovce, 
Kmochova, Dobnerova - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9.1. 
 

 

11 Veřejná zakázka č. 23025 - Odlehčovací komora OK3A - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

3. ustavuje 
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 
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zakázkou, 

c) k rozhodnutí o námitkách, 

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

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9.2. 
 

 

12 Veřejná zakázka č. 23018 – Parkovací politika města Olomouce 
– komunikační kampaň – zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

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

 

4. pověřuje 
Ing. arch. Tomáše Pejpka 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

c) k rozhodnutí o námitkách, 

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

 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 9.3. 
 

 

13 Veřejná zakázka č. 23011 - Tř. Svornosti, oprava vozovky – II. 
etapa - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 9.4. 
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14 Veřejná zakázka č. 23039 – Parkovací automaty - kompletní 
dodávka 32 ks - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy. 

 

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

 

4. pověřuje 
Mgr. Pavla Skalického 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

c) k rozhodnutí o námitkách, 

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

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9.5. 
 

 

15 Rozpočtové změny roku 2023 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy týkající se rozpočtových změn roku 2023 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2023 dle důvodové zprávy 

 

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

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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16 Dolní náměstí 38 -  stavební úpravy - rekonstrukce na bytový 
dům  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
objednání stavebně-technického průzkumu k objektu Dolní náměstí 38 dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
upravený návrh přístavby do dvora s umístěním výtahu ve dvoře dle přílohy č. 3 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

17 Cyklogenerel – aktualizace 2023 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
aktualizovaný cyklogenerel dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
vedoucímu odboru dopravy a územního rozvoje vložit data aktualizace mapového podkladu 
cyklogenerelu do evidence územně plánovací činnosti jako územní studii 
T: 27. 3. 2023 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

18 Hodnotící zpráva o MA21 města Olomouce za rok 2022 a Akční 
plán zlepšování MA21 města Olomouce na rok 2023 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Hodnotící zpráva o průběhu realizace místní Agendy 21 ve statutárním městě Olomouci za 
rok 2022 
 

3. schvaluje 
Akční plán zlepšování místní Agendy 21 statutárního města Olomouce pro rok 2023 

 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
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19 Nominace do Rady Vědeckotechnologického parku Univerzity 
Palackého v Olomouci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
nominace do Rady Vědeckotechnologického parku Univerzity Palackého v Olomouci dle 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 

20 Aktualizace odpisových plánů roku 2022 u příspěvkových 
organizací (mimo školská zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2022 u příspěvkových organizací dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

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

T: 27. 3. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, člen ZMO za koalici 
Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 

Bod programu: 15. 
 

 

21 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu 
movitého majetku OSTR/INO/402/2023/Zem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/402/2023/Zem pro 
příspěvkovou organizaci Hřbitovy města Olomouce 
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3. nepřijímá 
nabídku příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce týkající se hrobových zařízení 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

4. souhlasí 
s převodem a prodejem majetku do vlastnictví jiné osoby dle důvodové zprávy 

 

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

T: 27. 3. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

22 Zoologická zahrada Olomouc – Přehled rozvojových projektů 
na období 2023 - 2026 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
Přehled rozvojových projektů na období 2023 - 2026 Zoologické zahrady Olomouc p. o. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 18. 
 

 

23 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s investiční akcí 
"odchytové zařízení pro ptáky" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. vydává 
souhlas s investiční akcí "odchytové zařízení pro ptáky" 
 

3. vydává 
souhlas s čerpáním investičního fondu dle důvodové zprávy 

 

4. pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace k realizaci investiční akce dle důvodové zprávy 
 

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

T: 27. 3. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 19. 
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24 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s čerpáním investičního 
fondu na nákup osvětlovacího pultu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s čerpáním investičního fondu dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s nákupem nového osvětlovacího pultu 

 

4. pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace k nákupu nového osvětlovacího pultu 

 

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

T: 27. 3. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

25 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady – smlouva o výkonu funkce členů Dozorčích rad ve 
společnostech v Koncernu statutárního města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
pro společnosti v Koncernu statutárního města Olomouce, tj.: 

- AQUAPARK OLOMOUC, a. s., 

- Dopravní podnik města Olomouce, a. s.,  

- Lesy města Olomouce, a. s.,  

- Správa nemovitostí Olomouc, a. s.,  

- Technické služby města Olomouce, a. s. a  

- Výstaviště Flora Olomouc, a. s. 

 

vzorovou smlouvu o výkonu funkce pro členy dozorčí rady s účinností od 1. 4. 2023 dle 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové 
zprávy. 

T: 27. 3. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

26 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady – určení společného auditora společnostem v 
Koncernu statutárního města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
pro společnosti v Koncernu statutárního města Olomouce, tj.: 

- AQUAPARK OLOMOUC, a. s., 

- Dopravní podnik města Olomouce, a. s.,  

- Lesy města Olomouce, a. s.,  

- Správa nemovitostí Olomouc, a. s.,  

- Technické služby města Olomouce, a. s. a  

- Výstaviště Flora Olomouc, a. s. 

 

určení auditora pro ověření účetní závěrky za roky 2023 - 2027 společnost Moore Audit CZ 
s.r.o., sídlem Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 09275444, oprávnění č. 599 

 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové 
zprávy. 

T: 27. 3. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

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

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

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

28 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na Třídě Svobody 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Blanická 

 

4. nesouhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Wanklova 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

29 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karty typu D dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

30 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ROXBURY v ulici 
Chválkovická 4, Olomouc, v rozsahu 13,50m2 pro žadatelku  fu  ROXBURY MENU s.r.o., 
Masarykova tř.938/54, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HERNA-BAR PENALTA   
v ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele fu REDOS Invest s.r.o.,  se 
sídlem tř. Kosmonautů 21, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2023. 
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3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAFE NA ROHU v ul. 
Legionářská 1, Olomouc, v rozsahu 3,12 m2 pro žadatele fu Coffee4Me s.r.o., Kyselovská 
83, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR VAGON v ulici 
Tylova 5, Olomouc, v rozsahu 0,96 m2 pro žadatele p. XXXXX, Žerůvky 44, 779 20 
Bystročice, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení AMERICAN GRILL v ulici 
Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 48m2 pro žadatelku pí XXXXX, Purkyňova 1167/1a, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9.2023. 

 

6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HI5H LOUNGE BAR & 
RESTAURANT v ul. Uhelná 3, Olomouc, v rozsahu 21,34 m2 pro žadatele fu BHOOMI s.r.o., 
Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2023. 

 

7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JERRY´S BAR na Horním 
náměstí 15, Olomouc, v rozsahu 50,4 m2 pro žadatele p. XXXXX, Brodecká 10, 796 04 
Prostějov, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PIVNICE U MOROUSŮ v 
ulici Kateřinská 13, Olomouc, v rozsahu 16,15 m2  pro žadatele   fu Pivnice U Morousů s.r.o.,  
Kateřinská 16, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

9. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR BERNARD v ulici 
Horní náměstí 13/18, Olomouc, v rozsahu 14,28 m2  pro žadatele   fu Pivní bar Morava 
s.r.o., Horní náměstí 12/19,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

10. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LA GIRALDILLA v ulici 
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 75,34 m2 pro žadatele fy ŠERO CATERING, s.r.o., Mlýnská 
2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2023. 

 

11. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR MI CASA SU CASA 
v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 56,25 m2 pro žadatele p. XXXXX, Polská 59, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

12. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT 
CAESAR  před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 144,15 m2 pro 
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc na dobu od 15.4. do 
30.9.2023. 
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13. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BELLUNO v ul. Zikova 1, 
Olomouc, v rozsahu 12,5 m2 pro žadatele fu BELLUNO s.r.o., Zikova 736/1, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

14. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  M.D. original 1869 v ulici 
Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele fu DOMES ORIGINÁL s.r.o., , 
Zahradní 13, Samotišky 379, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 4. do 30.9. 2023. 

 

15. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GREEN BAR v ul. 
Ztracená 3, Olomouc, v rozsahu 21,90 + 10,5 m2 pro žadatele fu BENSIS s.r.o., tř. Svobody 
1, 779 00 Olomouc, na dobu od 11.4. do 27.10. 2023. 

 

16. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LATINO BAR v ulici 
Uhelná 15 , Olomouc, v rozsahu 33 m2  pro žadatele   fu EVENTOS, s.r.o.  , Na Střelnici 48,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

17. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení JAZZ FRESH CAFÉ  v 
ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2  pro žadatele Spolek přátel olomouckého 
jazzu, Sokolská 48, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

18. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROCKSTAR CAFÉ BAR v 
ulici Lafayettově 10, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele p. XXXXX, Na Vozovce 24, 779 
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

19. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL v 
ulici Komenského 31, Olomouc, v rozsahu 50,5 m2 pro žadatele fu LA NOSTRA BELLEZZA 
s.r.o., tř. Svornosti 1177/57, 779 00 Olomouc, na dobu  od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

20. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MORGAN´S 
RESTAURANT v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu    82,74 m2 pro žadatele   fu 
FREEMORGAN club s.r.o., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  
2023. 

 

21. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LE-KAFE na Dolním 
náměstí 23, Olomouc, v rozsahu 27,6 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Příkazy 265, 783 33 
Příkazy, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

22. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIVNICE NA BYSTŘIČCE 
v ulici Masarykova tř., Olomouc, v rozsahu 4,8 m2 pro žadatele p. XXXXX, Černá cesta 
87/13, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 30.9. 2023. 
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23. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RADEGASTOVNA U 
FLEKA v ulici Krapkova, Olomouc, v rozsahu 48 m2 pro žadatele fu Pepin Olomouc, s.r.o., 
Lipina 101, 785 01 Šternberk,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

24. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VYHOUKANÁ SOVA v 
ulici 1. máje (Kosinova 2), Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele fu Tekuté štěstí s.r.o., 
Resslova 12, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2023. 

 

25. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB v ulici 
Dlouhá 54A , Olomouc, v rozsahu 6m2 pro žadatele pí XXXXX, Mošnerova 18b, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.4. do 15.10. 2023. 
 

26. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFFÉ TRIESTE v ulici 
Dolní náměstí 17, 18, Olomouc, v rozsahu 17+ 8,5 +5,95 m2 (celkem 31,45m2)   pro 
žadatele  fu Olomoucké Caffé s.r.o., Holice 221, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 
31.10.  2023. 
 

27. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR KOKTEJLY A SNY 
v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 48,6 m2 pro žadatele fu KOKTEJLY a SNY Catering 
s.r.o., Bořivojova 7,  779 00 Olomouc, na dobu  od 1.4. do 31.10. 2023. 
 

28. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení 47 OPIC  v ulici Uhelná 8, 
Olomouc, v rozsahu 37,5 m2  pro žadatele fu Secret Bottles s.r.o., Bořivojova 7,  779 00 
Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

29. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAFE NA STŘELNICI v 
ulici Na Střelnici x Bořivojova 2, Olomouc, v rozsahu 26,23 m2 pro žadatele fu PEKAFEDA 
s.r.o., Bořivojova 238/7, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2023. 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

31 Vyúčtování protarifovací ztráty v rámci IDSOK za rok 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zapojení doplatku KIDSOK na realizaci dalších akcí v rámci velkých oprav komunikací 2023 
dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
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32 Vyúčtování kompenzace MHD za rok 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zapojení přeplatku DPMO na realizaci dalších akcí v rámci velkých oprav komunikací 2023 
dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

33 Vyúčtování předmětu pachtu CLV za rok 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

34 Pozemky v k.ú. Slavonín – informace o rozhodnutí Nejvyššího 
soudu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
postup podle bodu B. popisu možných řešení 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

35 Restaurace Gól - odstoupení od nájemní smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle předložené důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.5.2011, uzavřené se 
společností N.Z. SPEED s.r.o. jako nájemcem dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
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36 AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - Provozní zpráva 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
- Provozní zprávu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. za rok 2022 

- vyplacení zálohy Služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č. 7 Koncesní 
smlouvy, uzavřené mezi SMOl a společností AQUAPARK OLOMOUC, a. s. dne 30. 11. 2007 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

37 Změna ve Správní radě Nadačního fondu Regionální fotbalové 
akademie Olomouckého kraje 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu na postu člena Správní rady Nadačního fondu Regionální fotbalové akademie 
Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

38 Dotace v programu Tvorba a ochrana životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. 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 

 

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

 

4. nevyhovuje 
žádostem do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2023 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

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

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

39 Fond pomoci olomouckým dětem - 2. návrh na poskytnutí 
účelových darů žadatelům v únoru 2023 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí účelových darů z Fondu pomoci olomouckým dětem žadatelům dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
změnu účelu využití daru dle důvodové zprávy 

T: 27. 3. 2023 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. bere na vědomí 
čerpání finančních prostředků z účtu Fondu pomoci dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 

T: 27. 3. 2023 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

40 Naplňování 5. komunitního plánu za rok 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
zprávy o naplňování 5. komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka na období let 2020-
2022 za rok 2022, dle příloh č. 1 a č. 2 
 

3. schvaluje 
změnu v Realizačně manažerském týmu komunitního plánování sociálních služeb města 
Olomouce, dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36. 
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41 Rodinná politika SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu o naplňování Akčního plánu prorodinné politiky statutárního města Olomouce za rok 
2022, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Akční plán prorodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2023, dle Přílohy č. 2 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

42 Zřízení Rady seniorů města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. zřizuje 
Radu seniorů města Olomouce, dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Statut Rady seniorů města Olomouce, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

4. jmenuje 
předsedkyní Rady seniorů města Olomouce členku RMO Evu Kolářovou, DipMgmt 

 

5. jmenuje 
členy Rady seniorů města Olomouce a jejího tajemníka, dle důvodové zprávy 

 

6. pověřuje 
členku RMO Evu Kolářovou, DipMgmt, zastupováním zájmů SMOl v Krajské radě seniorů 
Olomouckého kraje 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 38. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytů zvláštního určení dle bodu 1, písm. a) důvodové zprávy 

 

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

 

44 Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby Noclehárna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí účelově určené dotace Olomouckého kraje na zajištění sociální služby, dle důvodové 
zprávy 

 

3. souhlasí 
s uzavřením příslušné smlouvy 

 

4. ukládá 
uzavřít smlouvu s Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy 

T: 27. 3. 2023 
O: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
 

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

 

45 Stav požární ochrany za rok 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2022 

 

2. schvaluje 
prioritní úkoly na úseku požární ochrany na rok 2023 a preventivní požární kontroly dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce  

u organizací města za rok 2023 

T: leden 2024 
O: vedoucí odboru ochrany 
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4. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací města za rok 2023 

T: březen 2024 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 41. 
 

 

46 Kupní smlouva – cisternová automobilová stříkačka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
Ing. Jana Langra, vedoucího odboru ochrany, podpisem kupní smlouvy dle přílohy důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 42. 
 

 

47 Dotace v programu Zahraniční aktivity s důrazem na 
partnerská města 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2023 
včetně přílohy č. 1 

 

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

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č. 1 
upravené důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2023 
dle upravené důvodové zprávy - příloha č. 1 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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5. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle přílohy upravené důvodové zprávy 

T: 23. 5. 2023 
O: vedoucí oddělení zahraničních vztahů 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 43. 
 

 

48 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 44. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. 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 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

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

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 45. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přijetí finančních darů pro rezervu k rozvoji bytového fondu statutárního města Olomouce 

 

3. souhlasí 
s uzavřením Darovacích smluv na poskytnutí finančních darů dle příloh č. 1 - 6 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 

 

51 Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
nové členy KMČ 16 dle důvodové zprávy 

 

3. ruší 
odbornou komisi Městskou radu seniorů 

 

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

 

52 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 6. 2023 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 

Bod programu: 48. 
 

 
 

 

 

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

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

  

 


