
 

USNESENÍ 
 

z 14. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 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 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 27. 3. 2023 dle upravené důvodové 
zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 2 bodu 14 usnesení RMO ze dne 8. 8. 2022 týkající se prověření variant postupu 
přípravy ZO Andělská 

- část 6, bodu 17 usnesení RMO ze dne 12. 9. 2022 týkající se Národního biomedicínského 
a biotechnologického parku 

- část 3, bodu 17 usnesení RMO ze dne 13. 6. 2022 týkající se Objektů městského opevnění 

- část 3, bodu 17 usnesení RMO ze dne 14. 3. 2023 týkající se Cyklogenerelu - aktualizace 
2023 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr směnit pozemek parc. č. 1523 orná půda o výměře 2 161 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad za pozemky parc. č. 1823 orná půda o 
výměře 2 348 m2 a parc. č. 1115 orná půda o výměře 586 m2, vše v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr směnit pozemky parc. č. 1506 a parc. č. 1889/1, vše orná půda v k. ú. Lošov, obec 
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Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 1745 a parc. č. 
1771, vše trvalý travní porost v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve spoluvlastnictví pana XXXXX 
(podíl o velikosti id. 1/3), pana XXXXX (podíl o velikosti id. 1/3) a XXXXX (podíl o velikosti id. 
1/3) dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 1106/71 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

4. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 102 m2, 
parc. č. 706/2 lesní pozemek o výměře 50 m2 a pozemek parc. č. 706/1 zastavěná plocha a 
nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova č. e. 16, rod. rekr., která není 
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, vše v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc. Výměry částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy 
bod č. 1.4. 

 

5. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. st. 1386 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 
m2, jehož součástí je stavba č.p. 972, jiná st., a parc. č. st. 1389/1 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 309 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.5. 

 

6. schvaluje 
záměr pronajmout budovu č.p. 926, jiná st., umístěnou na částech pozemků parc. č. st. 
1387/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 278 m2 a parc. č. st. 1387/2 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 82 m2, a částí pozemků parc. č. st. 1387/1 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 8 m2 a parc. č. st. 1386 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

7. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 94/84 ostatní plocha o výměře 166 m2 a  parc. č. 
124/45 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.7. 

 

8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1458/1 ostatní plocha o výměře 114 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

9. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1458/1 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

10. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1458/1 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

11. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1458/1 ostatní plocha o výměře 92 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
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12. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1458/1 ostatní plocha o výměře 59 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1458/1 ostatní plocha o výměře 64 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

14. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1458/1 ostatní plocha o výměře 64 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1458/1 ostatní plocha o výměře 61 m2 v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

16. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1458/1 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

17. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1458/1 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

18. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 17 o výměře 36,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
společnosti 8m group, a.s. o nájem části pozemku parc. č. 316/1 orná půda o výměře 60 000 
m2 v k. ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o oddělení části pozemku parc. č. 1589/9 orná půda o výměře 909 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc se způsobem využití ostatní komunikace dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2. 

 

21. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1589/9 orná půda a parc. č. 1957 ostatní plocha, oba v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 1589/5 orná půda v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

22. schvaluje 
změnu splatnosti nájemného pro rok 2023 dle nájemní smlouvy č. OMAJ-
PR/NAJ/002494/2014/Plh ze dne 27. 1. 2015 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené se 
společností BONITREAL s.r.o. jako nájemcem tak, že první splátka nájemného bude splatná 
ke dni 30. 6. 2023, druhá splátka nájemného bude splatná ke dni 31. 12. 2023 dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 
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23. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/002494/2014/Plh ze dne 27. 1. 2015 ve znění 
dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené se společností BONITREAL s.r.o. jako nájemcem spočívající ve 
změně splatnosti ročního nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

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

 

25. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o výpůjčku části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 154 m2 v k. 
ú. Hejčín, obec Olomouc a snížení pachtovného za pacht části pozemku parc. č. 401/8 
ostatní plocha o výměře 129 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, propachtované dle pachtovní 
smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/001940/2016/Kol ze dne 1. 9. 2016 dle důvodové zprávy bod 
č. 2.5. 

 

26. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 2.6. 

 

27. ukládá 
odboru majetkoprávnímu pokračovat ve vyklizení a demolici staveb prostřednictvím 
společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

T: 9. 5. 2023 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

28. schvaluje 
zařazení částky 2.000.000,-Kč včetně DPH do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2023 na 
vyklízení a demolici staveb dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

29. ukládá 
odboru ekonomickému MMOl ihned vykrytí částky 2.000.000,-Kč včetně DPH na vyklízení a 
demolici staveb dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

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

30. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 7. 6. 2006, ve znění Dodatků č. 1 až č. 
3, k prostorám sloužícím podnikání, o výměře 79,16 m2 v 1. NP budovy č.p. 1017, bydlení, 
na ulici I. P. Pavlova č.o. 62, která je součástí pozemku parc.č.st. 1324 zast. plocha a 
nádvoří, v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc, uzavřené s XXXXX, kde změnou 
dojde k uplatnění DPH u nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
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31. schvaluje 
změnu Nájemní smlouvy ze dne 22. 3. 1996, ve znění Dodatků č. 1 až č. 5,  k prostorám 
sloužícím podnikání o celkové výměře 42 m2, v budově č.p. 1017, bydlení, na ulici I. P. 
Pavlova č.o. 62, která je součástí pozemku parc. č. st. 1324 zast. plocha a nádvoří, v 
katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc, uzavřené se společností CETIN a.s., kde 
změnou dojde k uplatnění DPH u nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

32. schvaluje 
změnu Nájemní smlouvy ze dne 7. 1. 2004, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2,  k prostorám 
sloužícím podnikání, o výměře 12,39 m2 v 1. NP budovy č.p. 322, bydlení, na ulici Horní 
náměstí č.o. 11, která je součástí pozemku parc. č. st. 270 zast. plocha a nádvoří, v 
katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, uzavřené se společností CETIN a.s., 
kde změnou dojde k uplatnění DPH u nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

33. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 12. 2022 a souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu prostor o 
výměře o výměře 22,50 m2 v 1.NP budovy č.p. 27, obč. vyb., Dolní náměstí č.o. 38, která je 
součástí pozemku prac. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, nájemce ŽIVA spolu-práce, z.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

34. souhlasí 
s modernizací telekomunikační sítě společností CETIN a.s., v budovách: č. p. 724 
(Fischerova 2), bydlení, která je součástí pozemku parc. č. st. 809 zast. plocha a nádvoří; č. 
p. 725 (Fischerova 4), bydlení, která je součástí pozemku parc. č. st. 808 zast. plocha a 
nádvoří; č. p. 708 (Fischerova 6), bydlení, která je součástí pozemku parc. č. st. 807 zast. 
plocha a nádvoří;  č. p. 711 (Handkeho 1), bydlení, která je součástí pozemku parc. č. st.  
791 zast. plocha a nádvoří; vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc; v budově č.p. 
487 (Peškova 2), byt. dům, na pozemku parc. č. st. 869 zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Povel, 
obec Olomouc za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

35. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.1. 

 

36. doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 1520 ostatní plocha o výměře 1 320 m2  v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

37. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1520 ostatní plocha o výměře 1 320 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2. 

 

38. svěřuje 
zeleň na pozemku parc. č. 1520 ostatní plocha o výměře 1 320 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

39. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1941/16 ostatní plocha o výměře 277 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví 
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statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

40. svěřuje 
zeleň na pozemku parc. č. 1941/16 ostatní plocha o výměře 277 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

41. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi části pozemku parc. č. 1426/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1426/7 ostatní plocha) o 
výměře 43 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 43 500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 

 

42. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o koupi části pozemku parc. č. 1426/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
1426/7 ostatní plocha) o výměře 43 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za kupní 
cenu ve výši 77 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

43. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem částí pozemků parc. č. 631/249 ostatní plocha o výměře 175 m2 
nebo 75 m2 a parc. č. 631/254 ostatní plocha o výměře 183 m2 nebo 100 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

44. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 631/249 ostatní plocha o výměře 
175 m2 nebo 75 m2 a parc. č. 631/254 ostatní plocha o výměře 183 m2 nebo 100 m2, vše v 
k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

45. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby chodníků a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 
913/59, parc. č. 913/58, parc. č. 907/8, parc. č. 907/2, parc. č. 1053/1, parc. č. 913/189, parc. 
č. 921 a parc. č. 2122, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností 
eg projekt HORNÍ LÁN s.r.o., za kupní cenu ve výši 484,- Kč včetně DPH dle důvodové 
zprávy bod č. 4.1. 

 

46. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu DN 150 na pozemcích parc. č. 649/2, parc. 
č. 649/14 a parc. č. 649/34, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se 
společností LASER-TECH, spol. s r.o., jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

47. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se stavbami chodníku, podélného parkovacího stání 
včetně odvodnění a s úpravou stávající komunikace (ul. Arbesova) na pozemku parc. č. 
1231/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, se společností  Bartoň a Partner 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

48. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby „Doplnění závor na PZS 
(P7602) v km 0,920 trati Olomouc – Drahanovice“ na částech pozemků parc. č. 939/1 ostatní 
plocha a parc. č. 834/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se státní 
organizací ČR - Správa železnic, státní organizace, v rozsahu a za podmínek dle důvodové 
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zprávy bod č. 5.1. 

 

49. schvaluje 
zřízení služebností umístění a provozování sloupu s výstražnou skříní a závorou na 
pozemku parc. č. 939/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a uložení a 
provozování zabezpečovacího vedení na pozemcích parc. č. 939/1 ostatní plocha a parc. č. 
834/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, vše ve prospěch organizace ČR – 
Správa železnic, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

50. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností umístění a provozování sloupu s 
výstražnou skříní a závorou na pozemku parc. č. 939/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, a uložení a provozování zabezpečovacího vedení na pozemcích parc. č. 939/1 
ostatní plocha a parc. č. 834/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, vše ve 
prospěch organizace ČR – Správa železnic, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 
5.1. 

 

51. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby „Doplnění závor na PZS 
(P7604) v km 1,490 trati Olomouc – Drahanovice“  na částech pozemků parc. č. 94/59 
ostatní plocha, parc. č. 132/3 ostatní plocha, parc. č. 94/40 ostatní plocha, parc. č. 195/28 
ostatní plocha a parc. č. 132/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se 
státní organizací ČR - Správa železnic, státní organizace, v rozsahu a za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

52. schvaluje 
zřízení služebností umístění a provozování reléového domku, uložení a provozování 
zabezpečovacího vedení, přípojky napájení podzemního kabelového vedení NN na pozemku 
parc. č. 94/59 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a umístění a 
provozování sloupu s dvěma výstražníky a závorou na pozemku parc. č. 132/3 ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vše ve prospěch organizace ČR – Správa 
železnic, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

53. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností umístění a provozování 
reléového domku, uložení a provozování zabezpečovacího vedení, přípojky napájení 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 94/59 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, a umístění a provozování sloupu s dvěma výstražníky a 
závorou na pozemku parc. č. 132/3 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
vše ve prospěch organizace ČR – Správa železnic, státní organizace dle důvodové zprávy 
bod č. 5.2. 

 

54. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 94/82 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

55. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 752 a parc. č. 753, oba ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
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56. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 752 a parc. č. 753, oba ostatní 
plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

57. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 772 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

58. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 772 ostatní plocha v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.5. 

 

59. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 578 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

60. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 578 ostatní plocha v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.6. 

 

61. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 180/6 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

62. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 180/6 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.7. 

 

63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN včetně 
všech součástí a příslušenství na pozemcích parc. č. 1468/12, parc. č. 1468/13, parc. č. 
1468/10, parc. č. 693/2 a parc. č. 1458/8, vše ostatní plocha a parc. č. 783/3 lesní pozemek 
a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1468/13 
ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

64. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN včetně všech součástí a příslušenství na pozemcích 
parc. č. 1468/12, parc. č. 1468/13, parc. č. 1468/10, parc. č. 693/2 a parc. č. 1458/8, vše 
ostatní plocha a parc. č. 783/3 lesní pozemek a uložení a provozování podzemního 
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kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1468/13 ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.8. 

 

65. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 139/3 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

66. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 139/3 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.9. 

 

67. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1164 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 

 

68. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1164 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.10. 

 

69. revokuje 
usnesení RMO ze dne 29. 9. 2020 bod programu č. 2, bod č. 7.16. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení na pozemcích parc. č. 846/1 ostatní plocha a parc. č. 735/27 ostatní plocha, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc a umístění a provozování nadzemního komunikačního vedení 
na pozemcích parc. č. 735/27 ostatní plocha, parc. č. 735/34 ostatní plocha a parc. č. 733/3 
orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.11. 

 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 846/1 ostatní plocha a parc. č. 735/27 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc a umístění a provozování nadzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 735/27 ostatní plocha, parc. č. 735/34 ostatní plocha a parc. č. 733/3 
orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 5.11. 

 

71. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 38 zahrada, parc. č. 294/7 ostatní plocha a parc. č. 150/2 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

72. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 38 zahrada, parc. č. 294/7 ostatní 
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plocha a parc. č. 150/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

73. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 864/1 ostatní plocha v k. ú. Křelov, obec Křelov – Břuchotín ve prospěch 
společnosti CETIN a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 

 

74. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 864/1 ostatní plocha v k. ú. Křelov, 
obec Křelov – Břuchotín ve prospěch společnosti CETIN a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.13. 

 

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

 

3 Areál letního kina 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu a odboru investic připravit a předložit RMO vyhlášení koncesního 
řízení na výběr nového nájemce areálu letního kina. 

T: 9. 5. 2023 
O: vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí odboru investic 
 

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

 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 99/17 ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, ve prospěch pozemku parc. č. st. 1265 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce v předpokládaném rozsahu dle situačního nákresu, 
spočívající v právu vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem zřídit, vést, 
provozovat a udržovat na budoucím služebném pozemku inženýrskou síť – sanační a 
dešťovou kanalizaci, a to na dobu existence inženýrské sítě a za úplatu, která bude určena 
po dokončení stavby podle rozsahu dotčení, ale v minimální výši 3000 Kč bez DPH dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
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3. schvaluje 
zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 292/2, parc. č. 792/1 a parc. č. 290/10, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, jako 
budoucího obtíženého, ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic a.s., jakožto 
budoucího oprávněného, spočívající ve zřízení a provozování podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě v rozsahu dle situačního plánku, zahrnující oprávnění vstupu a vjezdu na 
předmětné pozemky za účelem zajištění provozu, oprav, modernizace a údržby podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě na dobu neurčitou a bezúplatně dle důvodové zprávy bod 
1.2. 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 292/2, 
parc. č. 792/1 a parc. č. 290/10, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, jako budoucího obtíženého, ve prospěch 
společnosti Vodafone Czech Republic a.s., jakožto budoucího oprávněného, spočívající ve 
zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v rozsahu dle situačního 
plánku, zahrnující oprávnění vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem zajištění 
provozu, oprav, modernizace a údržby podzemního vedení veřejné komunikační sítě dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 

 

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

 

5 Tř. 17. listopadu - rekonstrukce vodovodu a autobusových 
zastávek - smlouva o společném zadávání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Olomouc a Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací za podmínek uvedených v důvodové zprávě, 

 

3. pověřuje 
podpisem smlouvy o společném zadávání a jejich dodatků mezi statutárním městem 
Olomouc a Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací náměstka primátora 
Mgr. Miloslava Tichého. 

 

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

 

6 Veřejná zakázka č. 23059 - Obnova vozového parku tramvají 
pro DPMO - příkazní smlouva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky č. 23059 Obnova vozového 
parku tramvají pro DPMO mezi statutárním městem Olomouc a Dopravním podnikem města 
Olomouce, a.s. za podmínek uvedených důvodové zprávě. 

 

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

 

7 Veřejná zakázka č. 23060 - zpracování hotovosti - přímé zadání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou 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 upravené důvodové 
zprávy, 

 

3. pověřuje 
Mgr. Pavla Skalického, ředitele Městské policie Olomouc 

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

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 6.1. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 23004 - Okružní, oprava vozovky - III. etapa - 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

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

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6.2. 
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9 Rozpočtové změny roku 2023 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

10 Návrh závěrečného účtu SMOl za rok 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se návrhu závěrečného účtu za rok 2022 včetně všech příloh 

 

2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce "Návrh závěrečného účtu 
SMOl za rok 2022" včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

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

3. doporučuje 
a) v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

č. 250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2022 a to "bez 
výhrad" 

b) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022 

 

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

 

11 Účetní závěrka k 31. 12. 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
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2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce účetní závěrku SMOl 
sestavenou k 31.12.2022 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími povinnost a organizaci 
schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku 

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

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2022 v souladu se zákonem o účetnictví č. 
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími 
povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit náměstka primátora Ing. Otakara Štěpána Bačáka podpisem „Protokolu o 
schvalování účetní závěrky“ 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

12 Škodní a likvidační komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1 důvodové zprávy 

 

3. promíjí 
předložené pohledávky uvedené v bodu 2.1. a 2.2. důvodové zprávy 

 

4. promíjí 
předložené pohledávky uvedené v bodu 3.1. a 3.2. důvodové zprávy 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města 
prominout pohledávku uvedenou v bodu 4 důvodové zprávy 

 

6. promíjí 
předložené pohledávky v bodu 5.1. až 5.3. důvodové zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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13 Koncepční dokumenty statutárního města Olomouce - plán 
aktualizace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh aktualizace koncepčních/strategických dokumentů SMOl na léta 2023–2026 uvedené 
v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

Předložil: Pejpek Tomáš, Ing. arch., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

14 Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 2023 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod 15 usnesení RMO ze dne 21.2.2023 týkající se schválení rozdělení prostředků dotace z 
Programu regenerace MPR a MPZ 2023 (včetně finanční spoluúčasti SMOl ve výši 431 tis 
Kč) 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozdělení prostředků dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2023 (včetně 
finanční spoluúčasti SMOl ve výši 371 tis Kč) mezi 4 akce obnovy dle důvodové zprávy a 
tabulky „Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na 
rok 2023“ (příloha důvodové zprávy) 

 

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

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

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

 

15 Odpadové centrum Olomouc – stanovení dalšího postupu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
doporučený postup realizace projektu v pořadí prioritizace SMOl dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA a ředitele TSMO Ing. Pavla Dostála ke komunikaci 
těchto závěrů obcím/akcionářům SSOOK 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 

Bod programu: 13. 
 

 

16 Reporting městských akciových společností, kde je statutární 
město Olomouc jediným akcionářem – leden 2023 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

17 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s přijetím darů (hrobová 
zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

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

T: 11. 4. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

18 Moravská filharmonie Olomouc - souhlas s vyřazením majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s vyřazením nefunkčního a zastaralého movitého majetku dle důvodové zprávy 

 

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

T: 11. 4. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

19 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s vyřazením majetku, 
nepřijetí nabídky a souhlas s prodejem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s vyřazením vozidla Dacia Docker RZ 5M7 6686 z majetku příspěvkové organizace 
Moravské divadlo Olomouc 

 

3. nepřijímá 
nabídku příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc týkající se odkoupení vozidla 
Dacia Docker RZ 5M7 6686 

 

4. souhlasí 
s prodejem vozidla Dacia Docker RZ 5M7 6686 v internetové aukci dle důvodové zprávy 

 

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

T: 11. 4. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

20 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím finančního daru účelově určeného v částce 420 000 Kč pro příspěvkovou 
organizaci Moravské divadlo Olomouc dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 

T: 11. 4. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

21 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s převodem finančních 
prostředků z rezervního fondu do investičního a čerpání 
investičního fondu na pořízení vozidla 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 486 455 
Kč dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s čerpáním investičního fondu na pořízení osobního vozidla Dacia Nový Jogger, verze 
Expression TCe 110 5 míst 

 

4. pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace k nákupu osobního vozidla 

 

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

T: 11. 4. 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Tichák Viktor, Mgr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

22 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného pakování v ulici Husitská 

 

3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Husova 
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4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Karolíny Světlé 
 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova 

 

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

 

23 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení karty typu D dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

24 Blokové čištění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup dle bodu č. 7 předložené důvodové zprávy 
 

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

 

25 Kameny Stolpersteine  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
smlouvu o spolupráci dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
uzavřít smlouvu o spolupráci dle přílohy důvodové zprávy 

T: 11. 4. 2023 
O: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
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26 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFÉ DOLCE VITA v 
ulici 1. máje 38 , Olomouc, v rozsahu 7,92 m2 pro žadatelku pí XXXXX, XXXXX, 779 00 
Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2023. 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE LEGUÁN 
v ulici tř. Svornosti 15, Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele p. XXXXX, XXXXX, 783 45 
Senice na Hané, na dobu od 1.6 do 31.10. 2023. 

 

3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOVE COFFEE v ulici 
Masarykova 56 , Olomouc, v rozsahu 26,60 m2 pro žadatele p. XXXXX, XXXXX, 779 00 
Olomouc, na dobu od 24.4. do 3.9. 2023. 

 

4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA U DÓMU v ulici 
Komenského 3, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele p. XXXXX, XXXXX, 779 00 Olomouc, 
na dobu od 1.5. do 31.10. 2023. 

 

5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ZHU TE MIAO   v ulici 
Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 35,20 m2 pro žadatele fu HONG TAI YANG s.r.o.,  
Staškova 554/5, 779 00 Olomouc - Holice,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2023. 

 

6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení APOLONIA COFFEE & 
SPORT BAR v ulici  Tovární 42a, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 pro žadatele fu LEONINO CZ 
s.r.o. , Trnkova 32,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 16.4. do 15.10. 2023. 

 

7. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HANY BITE na  Dolním 
náměstí (Horní náměstí 17/14), Olomouc, v rozsahu 9,9 m2 pro žadatele fu Hany Bite s.r.o., 
Rokycanova 802/1d, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.4. do 31.10.  2023. 

 

8. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ART CAFÉ v ulici 
Dobnerova 24a, Olomouc, v rozsahu 20,47 m2 pro žadatele  fu FARMAK – GASTRO s.r.o., 
Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc, na dobu od 4.4. do 30.9. 2023. 

 

9. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NM DESSERTS v ulici tř. 
Míru 32, Olomouc, v rozsahu 10,36 m2 pro žadatele fu NM DESSERTS s.r.o., M. R. 
Štefánika 28, 787 01 Šumperk,  na dobu  od 15.4. do 31.10.  2023. 

 

10. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ GALLERY JOLA v 
ulici Denisova 8, Olomouc, v rozsahu 1,08 m2 pro žadatele pí XXXXX, XXXXX, , 751 15 
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Domaželice u Přerova, na dobu od 10.4. do 31.10. 2023. 

 

11. neschvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ v 
ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele pí XXXXX, XXXXX, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2023. 

 

12. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BLACK COFFEE BISTRO 
v ulici Masarykova tř. 2, 779 00 Olomouc, v rozsahu 9 m2 pro žadatele fu Rap-ress-port 
s.r.o. Lazecká 94/2, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 31.10. 2023. 

 

13. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR MERLIN v ulici 
Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 19,2 m2 pro žadatele p. XXXXX, XXXXX, 779 00 
Olomouc, na dobu od 20.4. do 19.10. 2023. 

 

14. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA 
DLOUHÉ v ulici Dlouhá 30 , Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatelku pí XXXXX, XXXXX, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2023. 

 

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

 

27 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

a) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 2 o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Černá cesta 23, Olomouc, č.b. 5 o velikosti 2+1 s XXXXX, XXXXX dle důvodové zprávy 
bod 3) 

  

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 
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XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

Vrchní státní zastupitelství, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U Hradeb 2, Olomouc 

XXXXX, tř. Spojenců 14, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

DCI KINO Olomouc s.r.o., Sokolská 25, Olomouc 

  

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

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – bezbariérový byt 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 
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XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc – byt pro seniory 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 30.9.2023 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 30.9.2023 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2023 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 30.9.2023, sazba nájemného 120,- Kč/m2/měsíc. 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2023, sazba nájemného 120,- Kč/m2/měsíc. 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc - na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Sokolská 48, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce, po úhradě dluhu žádá o prodloužení 
nájemní smlouvy. 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc – byt pro seniory, na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 8 a, b, c, d) 

 

3. schvaluje 
rozšíření subjektu na straně nájemce o XXXXX, byt č. 5, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 5) 
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4. nevyhovuje 
žádosti o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25, Holická 51, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 3) 

  

žádosti o převedení nájemní smlouvy na XXXXX, byt č. 5, Synkova 4, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 4) 

 

5. souhlasí 
a) s prodloužením podnájmu bytu č. 4, Sokolská 25, Olomouc, pro XXXXX, XXXXX a 
XXXXX, na dobu 1 roku, do 31.3.2024 

dle důvodové zprávy bod 6) 

b) s prodloužením podnájmu bytu č. 6, Černá cesta 19, Olomouc, pro XXXXX a XXXXX, na 
dobu 1 roku, do 31.3.2024, za podmínky prodloužení nájemní smlouvy nájemcům 

dle důvodové zprávy bod 7) 

 

6. schvaluje 
vyřazení bytu č. 5, Černá cesta 23, Olomouc z vyčleněných bytů pro pomoc Ukrajině a 
nahrazení začleněním bytu č. 14, Černá cesta 23, Olomouc pro pomoc Ukrajině  

dle důvodové zprávy bod 3) 

 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

28 Správa nemovitostí Olomouc, a. s. – souhlas s výší 
vypořádacích podílů – rozhodnutí jediného akcionáře při 
působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
s vypořádáním z ukončení členství Správy nemovitostí Olomouc, a.s. v Družstvu Olomouc, 
Jižní výplatou vypořádacího podílu ve výši 114 tis. Kč a s vypořádáním z ukončení členství 
Správy nemovitostí Olomouc, a.s. v Družstvu Olomouc, Jiráskova výplatou vypořádacího 
podílu ve výši 101 tis. Kč 

 

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: 11. 4. 2023 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
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29 Převody spoluvlastnických podílů na bytech Městské bytové 
domy Olomouc, Jižní a.s. a Městské bytové domy Olomouc, 
Jiráskova a.s. – průběžná informace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

30 Předzahrádky - zeleň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U Bystřičky nacházející se 
ve vegetační ploše na ulici Masarykova v Olomouci, v rozsahu 12,6 m2 na demontovatelném 
podiu pro žadatele XXXXX 

 

3. neschvaluje 
umístění restaurační předzahrádky Moritz s.r.o. 

 

4. ukládá 
informovat žadatele 

T: 11. 4. 2023 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

31 Obnova hrobky manželů Brděkových na Nových Sadech u 
Olomouce - žádost o dotaci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
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32 Projekt "Zkvalitnění dopravní infrastruktury pro cyklisty v 
Olomouci" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 
Z170201000099 z IROP pro období 2021-2027 na realizaci projektu s názvem "Zkvalitnění 
dopravní infrastruktury pro cyklisty v Olomouci" 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

33 Projekty "Bezbariérová trasa Dolní Novosadská" a "Polská x 
Rooseveltova, úprava křižovatky" -  Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 
Z170201000264 z IROP pro období 2021-2027 na realizaci projektu s názvem "Bezbariérová 
trasa Dolní Novosadská" 

 

3. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 
Z170201000257 z IROP pro období 2021-2027 na realizaci projektu s názvem "Polská x 
Rooseveltova - úprava křižovatka" 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

34 Příprava žádostí o dotace na SFDI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na akce dle bodu 3. 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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35 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí místo ředitele 
Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Fakultní základní 
škola Olomouc, Tererovo nám. 1, PaedDr. Jaroslava Hály, dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s požadavky pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace - školy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

4. jmenuje 
konkursní komisi pro konkursní řízení dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

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

 

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

 

36 Návrh dodatku č. 5 smlouvy o dílo „Implementace norem ISO 
27000 (ISMS)" a stav bezpečnosti informací v IS SMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č. 5 smlouvy o dílo “Implementace norem ISO 27000 (ISMS)“ 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 34. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv o nájmu bytů zvláštního určení - BPS dle bodu 1, písm. a) – g) důvodové 
zprávy 
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3. ukládá 
zpracovat revizi pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení, dle důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2023 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Dobrozemská Kateřina, Bc., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

38 Návrh termínů konání RMO a ZMO ve II. pololetí roku 2023 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO ve II. pololetí roku 2023 dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 36. 
 

 

39 Podněty zastupitelů z diskuse 3. ZMO 6. 3. 2023 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. stanovila 
odpovědnosti k jednotlivým podnětům zastupitelů z 3. zasedání ZMO 6. 3. 2023 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 37. 
 

 

40 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 38. 
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41 Vložení finanční částky na účet Fondu pomoci olomouckým 
dětem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vložení částky 5000 Kč z dohody o narovnání schválené KPPP na účet Fondu pomoci 
olomouckým dětem 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 
 

 

42 Veřejnoprávní smlouva k projednávání přestupků - obec 
Suchonice 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Suchonice dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zaslat podepsanou veřejnoprávní smlouvu obci Suchonice a následně Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje k odsouhlasení 

T: 25. 4. 2023 
O: vedoucí odboru správních činností 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 40. 
 

 

43 Pověření k oddávání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
v souladu s § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijímáním prohlášení 
snoubenců o uzavření manželství člena Zastupitelstva města Olomouce Mgr. Ing. Bc. 
Tomáše Sýkoru. 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 41. 
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44 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2023 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 42. 
 

 

45 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Podpisového řádu 
statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 4. 2023 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 42.1. 
 

 

46 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce - kávovar KACPU 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

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

 

47 Žádost o udělení souhlasu RMO k demolici stavby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
žádost zapsaného spolku Dobré místo pro život 

 

2. uděluje 
souhlas s odstraněním stavby dle předložené žádosti za podmínky dodržení Rozhodnutí 
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SMOl ze dne 4. 4. 2014 č. j. SMOl/OPS/42/148/2014/G viz přílohy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 44. 
 

 
 

 

 

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

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

  

 


