
 

USNESENÍ 
 

z 4. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 12. 2014 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

 

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

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 9. 12. 2014 dle části A) důvodové 
zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy 
 

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

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

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1+ dodatek č. 2 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 1721/19 ostatní plocha, parc. č. 1721/20 orná půda a část 
pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/132 ostatní plocha) o výměře 
1 416 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterých se nachází stavby jiného 
vlastníka – zejména oplocení a optické kabelové vedení, které nejsou součástí pozemků a 
nebudou proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

2. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 1.3. 
 

3. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 1.4. 
 

4. bere na vědomí 
změnu názvu společnosti z PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. na společnost PROJEKT 
WELLNEROVA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
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5. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/3/2009/Plh ze dne 18. 2. 2009 na nájem části 
pozemku parc. č. 487/1 orná půda o výměře 255 m2 v k. ú. Neředín, částí pozemků parc. č. 
1023 ostatní plocha o výměře 102 m2 a parc. č. 849/8 orná půda o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc uzavřenou se společností PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. Změnou 
smlouvy o nájmu by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 849/8 orná půda o výměře 1 
m2, části pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 80,6 m2, vše v k. ú. Řepčín obec 
Olomouc a části pozemku parc. č. 487/1 orná půda o výměře 240,9 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy a ke změně účelu nájmu z vybudování a užívání 
přístupové komunikace a prostoru pro uložení nádob na komunální odpad na vybudování a 
užívání dočasné stavby stálého stanoviště sběrných nádob dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
dodatek č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním 
městem Olomouc, jako budoucím obdarovaným a společnost PROJEKT WELLNEROVA 
s.r.o., jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

7. schvaluje 
nájem prostoru – garážového stání č. 7 o výměře 19,20 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt. 
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č.1.7. 
 

8. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o nájem prostoru - garážového stání č. 4 o výměře 21,50 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.1.8. 
 

9. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 4 o výměře 21,50 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.1.8. 
 

10. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 644/2 ostatní plocha o výměře 
1 413 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzavřenou se spolkem Oblastní unie neslyšících 
Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně předmětu nájmu z 1 413 m2 na 
1 246 m2 a k prodloužení doby nájmu z 14. 11. 2015 do 30. 9. 2017 dle důvodové zprávy bod 
č. 1.9.  
 

11. nevyhovuje žádosti 
spolku Oblastní unie neslyšících Olomouc o prodloužení doby nájmu u nájmu části pozemku 
parc. č. 644/2 ostatní plocha o výměře  1 413 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do 14. 11. 
2024 dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 

12. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 6. 10. 2014, bod 2 část 15 ve věci schváleného prodeje pozemku parc. 
č. 339/13 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného 
vlastníka – kovové oplocení se zděnou podezdívkou, zděný pilíř pro umístění rozvaděče NN, 
přípojky inženýrských sítí a betonová dlažba, které nejsou součástí tohoto pozemku a 
nebudou předmětem převodu, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 56.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 

13. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 339/13 zahrada o výměře 33 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
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14. schvaluje 
odstoupení od nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/000110/2014/Mlc ze dne 31. 12. 2013 na 
nájem části pozemku parc. č. 624/3 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxx a podání žaloby na zaplacení v případě existujícího 
dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu a podání žaloby na vyklizení v případě 
nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

15. schvaluje 
odstoupení od nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/001200/2014/Plh ze dne 30. 5. 2014 na 
nájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxx a podání žaloby na zaplacení 
v případě existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu a podání žaloby na 
vyklizení v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

16. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 82 m2 vyznačené pod číslem 16, na 
pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc spolku Hanácký paraklub dle důvodové zprávy bod 
č. 2.3. 
 

17. nevyhovuje žádosti 
spolku Hanácký paraklub o stanovení nájemného ve výši 1 000,- Kč včetně DPH/rok u nájmu 
části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 82 m2 vyznačené pod číslem 16, na pozemcích 
parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 

18. schvaluje 
nájem částí pozemku parc. č. 1051/2 ostatní plocha o celkové výměře 15 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc společnosti  detail reality s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

19. schvaluje 
uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxxxxxxxxxx o zaplacení 
bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemku parc. č. 1051/2 ostatní plocha o celkové 
výměře 15 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc umístěním dvou jednostranných reklamních 
zařízení, každé o rozměrech reklamní plochy 5 m x 2,40 m, a to ve výši 3.000,- Kč bez 
DPH/m2 reklamní plochy/rok, a jednoho oboustranného reklamního zařízení, o rozměru 
reklamní plochy 2 x 5 m x 2,40 m, a to  ve výši 3.000,- Kč bez DPH/m2 reklamní plochy/rok x 
koeficient 0,85, kdy ke stanovené výši bezdůvodného obohacení bude uplatněna daň z 
přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za období od 17. 9. 2014 do dne 
nabytí účinnosti nájemní smlouvy se společností  detail reality s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 2.4. 
 

20. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a společností detail reality s.r.o. o 
přistoupení k dluhu společnosti Hampshire plus s.r.o. vůči statutárnímu městu Olomouc na 
nájemném ve výši 44.049,- Kč a zákonném úroku z prodlení dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

21. ukládá 
odboru majetkoprávnímu v případě, že xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  neuzavře dohodu o zaplacení 
bezdůvodného obohacení dle důvodové zprávy a společnost detail reality s.r.o. neuzavře 
dohodu o přistoupení k dluhu dle důvodové zprávy a nájemní smlouvu dle důvodové zprávy, 
vyzvat pana xxxxxxxxxxxx k vyklizení částí pozemku parc. č.  1051/2 ostatní plocha o celkové 
výměře 15 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a k zaplacení bezdůvodného obohacení za 
období od 17. 9. 2014 do dne vyklizení nebo dne sepsání zápisu o předání a převzetí částí 
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předmětného pozemku, a to za užívání částí pozemku parc. č. 1051/2 ostatní plocha o 
celkové výměře 15 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc umístěním 2 jednostranných 
reklamních zařízení ve výši 3.000,- Kč bez DPH/m2 reklamní plochy/rok a 1 oboustranného 
reklamního zařízení ve výši 3.000,- Kč bez DPH/m2 reklamní plochy/rok x koeficient 0,85, kdy 
ke stanovené výši bezdůvodného obohacení bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podat žalobu na vyklizení v případě nevyklizení 
předmětných částí pozemku a podat žalobu na zaplacení v případě nezaplacení 
bezdůvodného obohacení vůči panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
T: 17. 3. 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

22. schvaluje 
uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a společnosti BONITREAL s.r.o. o 
zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemků parc. č. 824/2 ostatní plocha o 
celkové výměře 3 m2, parc. č. 583/6  ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 1086/12 ostatní 
plocha o výměře 1 m2,  parc. č. 809/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 861/1 ostatní 
plocha o výměře 1 m2, parc. č. 278/97 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
parc. č. 134/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 73/13 ostatní plocha o výměře 1 m2, 
vše v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 1115/10 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, parc. č. 718/8 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 
535 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Povel, parc. č. 526/7 ostatní plocha o výměře 1 m2 
v k. ú. Neředín, parc. č. 1414/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 1420/4 ostatní plocha 
o výměře 1 m2 a parc. č. 1458/8 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Chválkovice, vše 
obec Olomouc umístěním 17 sloupků navigačního značení typu „INFOR“ za období od 22. 7. 
2014 do 23. 9. 2014  ve výši 3.099,- Kč bez DPH/1 sloupek/rok, kdy ke stanovené výši 
bezdůvodného obohacení bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

23. schvaluje 
vrácení nájemného ve výši 6.292,- Kč, vč. DPH za období od 15. 11. 2012 do 21. 7. 2014 za 
nájem části pozemku parc. č.  526/6 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc společnosti BONITREAL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

24. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 140/7 ostatní 
plocha o celkové výměře 2 m2, parc. č. 824/2 ostatní plocha o celkové výměře 7 m2, parc. č. 
939/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 653/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 
624/25 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 710/20 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 
842/7 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 710/6 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 
677/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 710/13 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 
414/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 278/5 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 
824/33 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2, parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, 
vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 85/32 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 85/7 ostatní 
plocha o celkové výměře 2 m2, parc. č. 79/30 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 103/2 
ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 
ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 150/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 79/5 
ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, parc. č. 1081 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 800/9 ostatní plocha o 
výměře 1 m2, parc. č. 590/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 792/1 ostatní plocha o 
výměře 1 m2, parc. č. 185/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 ostatní plocha o 
výměře 1 m2, parc. č. 800/10 ostatní plocha o celkové  výměře 2 m2, parc. č. 1115/10 ostatní 
plocha o celkové výměře 2 m2, parc. č. 800/37 ostatní plocha o celkové výměře 4 m2, parc. 
č. 800/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2, 
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parc. č. 549/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 185/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, 
parc. č. 614/27 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 1053/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 425/5 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 601/5 ostatní 
plocha o výměře 1 m2, parc. č. 601/8 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 718/8 ostatní 
plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 350/22 ostatní plocha o 
výměře 1 m2, parc. č. 350/30 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 459/14 ostatní plocha o 
výměře 1 m2, vše v k. ú. Povel, parc. č. 1930 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 1928/1 
ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 1920/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, parc. č. 526/7 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 541/1 ostatní 
plocha o celkové výměře 2 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 1458/8 ostatní plocha o výměře 1 
m2, parc. č. 1414/1 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2, parc. č. 1420/4 ostatní plocha o 
výměře 1 m2, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 115/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 
Lazce, parc. č. 72/6 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 48/15 zahrada o výměře 1 m2, 
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 98/6 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 96 ostatní 
plocha o výměře 1 m2, parc. č. 116/32 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, 
parc. č. 204/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, vše obec 
Olomouc společnosti BONITREAL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

25. ukládá 
odboru majetkoprávnímu v případě neuzavření dohody o zaplacení bezdůvodného obohacení 
a v případě neuzavření nájemní smlouvy  vyzvat společnost BONITREAL s.r.o. k vyklizení 
částí pozemků parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 140/7 ostatní plocha o 
celkové výměře 2 m2, parc. č. 824/2 ostatní plocha o celkové výměře 7 m2, parc. č. 939/1 
ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 653/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 624/25 
ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 710/20 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 842/7 
ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 710/6 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 677/2 
ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 710/13 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 414/2 
ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 278/5 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 824/33 
ostatní plocha o celkové výměře 2 m2, parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. 
ú. Hodolany, parc. č. 85/32 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 85/7 ostatní plocha o 
celkové výměře 2 m2, parc. č. 79/30 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 103/2 ostatní 
plocha o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 ostatní 
plocha o výměře 1 m2, parc. č. 150/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 79/5 ostatní 
plocha o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, parc. č. 1081 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 800/9 ostatní plocha o výměře 1 
m2, parc. č. 590/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 792/1 ostatní plocha o výměře 1 
m2, parc. č. 185/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 ostatní plocha o výměře 1 
m2, parc. č. 800/10 ostatní plocha o celkové  výměře 2 m2, parc. č. 1115/10 ostatní plocha o 
celkové výměře 2 m2, parc. č. 800/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 800/37 ostatní 
plocha o celkové výměře 4 m2, parc. č. 480/29 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2, parc. 
č. 549/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 185/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 
614/27 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 1053/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. 
ú. Nová Ulice, parc. č. 425/5 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 601/5 ostatní plocha o 
výměře 1 m2, parc. č. 601/8 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 718/8 ostatní plocha o 
výměře 1 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 350/22 ostatní plocha o výměře 1 
m2, parc. č. 350/30 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 459/14 ostatní plocha o výměře 1 
m2, vše v k. ú. Povel, parc. č. 1930 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 1928/1 ostatní 
plocha o výměře 1 m2, parc. č. 1920/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, parc. č. 526/7 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 541/1 ostatní plocha o 
celkové výměře 2 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 1458/8 ostatní plocha o výměře 1 m2, 
parc. č. 1414/1 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2, parc. č. 1420/4 ostatní plocha o 
výměře 1 m2, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 115/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. 
Lazce, parc. č. 72/6 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 48/15 zahrada o výměře 1 m2, 
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 98/6 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 96 ostatní 
plocha o výměře 1 m2, parc. č. 116/32 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, 
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parc. č. 204/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, vše obec 
Olomouc a vyzvat společnost BONITREAL s.r.o. k zaplacení bezdůvodného obohacení  za 
jejich užívání umístěním 78 sloupků ve výši 3.099,- Kč bez DPH/1 sloupek/rok za období od 
22. 7. 2014  do dne vyklizení  nebo dne sepsání zápisu o předání  a převzetí předmětných 
částí  pozemků, kdy ke stanovené  výši bezdůvodného obohacení bude uplatněna daň z 
přidané hodnoty ke dni uskutečnění  zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a vyzvat společnost 
BONITREAL s.r.o. k zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemků parc. č. 
824/2 ostatní plocha o celkové výměře 3 m2, parc. č. 583/6  ostatní plocha o výměře 1 m2, 
parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 1 m2,  parc. č. 809/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, 
parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 278/97 ostatní plocha o výměře 1 m2, 
vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 134/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 73/13 ostatní 
plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 1115/10 ostatní plocha o výměře 
1 m2 v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 718/8 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, parc. č. 535 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Povel, parc. č. 526/7 ostatní 
plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 1414/1 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 
1420/4 ostatní plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 1458/8 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. 
ú. Chválkovice, vše obec Olomouc umístěním 17 sloupků navigačního značení typu „INFOR“ 
za období od 22. 7. 2014 do 23. 9. 2014  ve výši 3.099,- Kč bez DPH/1 sloupek/rok, kdy ke 
stanovené výši bezdůvodného obohacení bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podat žalobu na vyklizení v případě nevyklizení 
předmětných částí pozemků a podat žalobu na zaplacení v případě nezaplacení 
bezdůvodného obohacení vůči společnosti BONITREAL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
2.5. 
T: 17. 3. 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

26. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č.  1081 ostatní plocha o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č. 
651/3 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti 
Veterinární klinika Špruček, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

27. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 63 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje části pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 30 m2 v 
k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení a stavba 
pro chov drůbeže, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem 
podeje, paní xxxxxxxxxx za kupní cenu 39 676,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

28. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/29/2013/Plh uzavřené s paní xxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 
 

29. bere na vědomí 
že předmětem prodeje panu xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je nyní dle nového 
geometrického plánu č.  1135-108/2014 část pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP parc. 
č. 496/4) o výměře 23 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 

30. schvaluje 
nájem prostoru sloužícího podnikání – provizorium o celkové výměře 544,93 m2 v 1. NP a 1. 
PP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 
450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx 
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
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31. schvaluje 
změnu náležitostí nájemní smlouvy na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 
544,93 m2 v 1. NP a 1. PP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v  k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 

32. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o bezúplatný převod pozemku parc. č. 613 ostatní plocha v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

33. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 613 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavba oplocení ve vlastnictví kupujícího, paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
47 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

34. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nepřijetí nabídky paní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva statutárního 
města Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 1084 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

35. schvaluje 
uzavření dodatku č. 49 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 29. 3. 2000, dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

36. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace a veřejného osvětlení vybudované v rámci 
stavby „RD ve Slavoníně – obslužná komunikace a inženýrské sítě“, na pozemcích parc. č. 
776/2, parc. č. 776/3, parc. č. 1154 a parc. č. 1232/12, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc, s xxxxxxxxxxxxx jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti MIA spol. s r.o.  o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/21/2010/Hoa dle důvodové zprávy bod 4.3. 
 

38. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/3/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým družstvem dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

39. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/4/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým družstvem dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti MORAVO trading CZ spol. s r.o. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/2/2011/Hoa mezi statutárním městem 
Olomouc a společností MORAVO trading CZ spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

41. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/2/2011/Hoa se  společností MORAVO trading CZ spol. s r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.6.  
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42. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti MORAVO trading CZ spol. s r.o. o uzavření dodatku č. 1 k plánovací 
smlouvě č. MAJ-IN-PS/1/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností 
MORAVO trading CZ spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

43. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-
PS/1/2011/Hoa se společností MORAVO trading CZ spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
4.7. 
 

44. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodního řadu budovanou v 
rámci stavby „Olomouc – Povel – Slavonínská ulice, bytové domy“ se společností Marzio, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

45. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci, jako půjčitelem a 
statutárním městem Olomouc, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka dřevěné 
krabičky s prstí z bojiště u Komárna, kartonové krabičky s prstí z bojiště u Doss Alta a 
kartonové krabičky s prstí z bojiště u Terronu dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 1420/4 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc za účelem umístění a užívání části budovy - převislého 2. NP a podkroví budovy, 
která se stane součástí pozemku parc. č. st. 226 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 226 zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

47. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 1420/4 
ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za účelem umístění a užívání části budovy 
- převislého 2. NP a podkroví budovy, která se stane součástí pozemku parc. č. st. 226 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. 
č. st. 226 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 5.1. 
 

48. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 939/1 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

49. revokuje 
usnesení  RMO ze dne 26. 10. 2010, bod programu 2., bod 2.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích parc. č. 373/1 orná půda, parc. č. 401/21 zahrada, parc. č. 401/9 zahrada a 
parc. č. 401/1 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

50. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, včetně 
jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 
373/1 orná půda, parc. č. 401/21 zahrada, parc. č. 401/9 zahrada a parc. č. 401/1 zahrada, 
parc. č. 395/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
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společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

51. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 368/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

52. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 9. 2010, bod programu 3., bod č. 2.32. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující  právo uložení a provozování  
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 123/1 ostat. pl., parc. č. 92/3 
ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město,  obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

53. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 9. 2010, bod programu 3., bod č. 2.32. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 123/1 ostat. 
pl., parc. č. 92/3 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město,  obec Olomouc, ve prospěch 
společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

54. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování  podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 123/1 a parc. č. 92/3, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

55. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 3. 2008 bod programu č. 2, bod č. 2.45. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 560/2, parc. č. 560/3, parc. č. 603/9, parc. 
č. 606/1, vše. ost. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

56. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního  kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 560/2, parc. č. 560/3, parc. č. 560/4, parc. č. 603/9, parc. č. 606/1, vše 
ostatní  plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

57. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1967 ostatní plocha a parc. č. 1487/2 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 

58. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1045/1  ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 

59. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 

60. revokuje 
usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010 bod programu 2., bod 1.14 důvodové zprávy ve věci 
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schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1935 ostat. pl., parc. č. 499 ostat. 
pl., parc. č. 779/3 orná půda, parc. č. 780/1 ostat. pl., parc. č. 780/2 ostat. pl., parc. č. 783 
ostat. pl. a podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 779/3 orná půda a 
parc. č. 780/2 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 
 

61. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1935 ostatní plocha, parc. č. 780/1 ostatní plocha, parc. č. 783 ostatní 
plocha, parc. č. 779/18 orná půda, parc. č. 1920/9 ostatní plocha, parc. č. 1920/8 ostatní 
plocha vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 779/18 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.10. 
 

62. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 680 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 

63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 680 ostatní plocha v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.11. 
 

64. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
 

65. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.12. 
 

66. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 614/28, parc. č. 614/25, parc. č. 614/1 a parc. č. 424/3, vše ostatní plocha v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.13. 
 

67. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 614/28, parc. č. 614/25, parc. č. 614/1 a 
parc. č. 424/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 

68. bere na vědomí 
změnu druhu pozemku parc. č. 627/2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ze zahrady na 
ostatní plochu u zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového 
vedení dle důvodové zprávy bod č. 5.14.  
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69. bere na vědomí 
změnu druhu pozemku parc. č. 320/1 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z orné půdy na ostatní 
plochu u zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN  dle důvodové zprávy bod č. 5.15.  
 

70. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 93/57 ostatní plocha o výměře 444 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město dle důvodové zprávy bod č. 
6.1. 
 

71. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod 4, část 10 ve věci schváleného prodeje pozemku 
parc. č. 93/57 ostatní plocha o výměře 444 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město, za kupní cenu ve výši 307.000,- Kč, 
z toho za pozemek 305.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

72. ukládá 
společnosti Lesy města Olomouce, a.s. zaplatit do 31. 12. 2014 pohledávku ve výši 411.796,- 
Kč včetně DPH dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.  
T: dle důvodové zprávy 
O: ředitel Lesů města Olomouce, a.s. 
 

73. ukládá 
odboru ekonomickému v roce 2015 převést částku ve výši 249.319,- Kč z účtu hospodářské 
činnosti do příjmů města a následně ji zapojit do výdajů města na investiční akci Ostrovský 
most dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.  
T: únor 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

74. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh  ze dne 1. 7. 2013 ve znění 
dodatků č. 1 až č. 5 uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. Změnou smlouvy o 
nájmu by mělo dojít ke zvýšení nájemného za rok 2014 dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 1.2.     
 

75. schvaluje 
změnu náležitostí nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 
1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti AB 
Centre s. r. o. dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod č. 2.1.  
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 
 

3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. OI-IP/NAJ/001259/2013/Pol ze dne 18.10.2013, 
na základě kterého se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2016. Pronajímatelem je Správa 
železniční dopravní cesty s.o., dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.   
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím 
Moravy, s.p. na pronájem části pozemku parc.č. 141 v k.ú. Olomouc-město a parc.č. 971/1, 
parc.č. 852/1, parc.č. 960/4, parc.č. 960/5, parc.č. 972/5 v k.ú. Hodolany za účelem realizace 
akce Protipovodňová opatření II.B etapa, související investice, cyklostezka (levý břeh), na 
dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání do dokončení stavby a následného 
majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí a za 
nájemné ve výši 67.705,- Kč/rok. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se Správou 
silnic Olomouckého kraje na pronájem části pozemků  parc.č. 432/8, parc.č. 453/17, oba v 
k.ú. Hejčín a parc.č. 117/1 v k.ú. Lazce a parc.č. 1116/6 v k.ú. Nová Ulice za účelem 
realizace investiční akce Bezbariérové úpravy komunikací-trasa K, a to uložení kabelu 
veřejného osvětlení, na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. Budoucí 
služebnost bude spočívat v právu umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení a v 
právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, oprav, úprav a 
údržby kabelu VO, na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, 
dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
schválit uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se 
Správou silnic Olomouckého kraje na pronájem části pozemků  parc.č. 432/8, parc.č. 453/17, 
oba v k.ú. Hejčín za účelem realizace investiční akce Bezbariérové úpravy komunikací-trasa 
K, a to uložení obrubníků, na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. 
Budoucí služebnost bude spočívat v právu umístění a provozování kabelu veřejného 
osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, 
oprav, úprav a údržby obrubníků, na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku spočívajícího ve výstavbě předsazených 
ploch chodníku a bezbariérového dělícího ostrůvku na pozemní komunikace II/635 ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje na 
pozemku parc.č. 432/8 a parc.č. 453/17, oba v k.ú. Hejčín, dle bodu 5 předložené důvodové 
zprávy. 
 

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření směnné smlouvy týkající se směny části pozemku parc.č. 473/3 zahrada v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc o výměře 250 m2, ve vlastnictví statutárního města Olomouce za 
část pozemku parc.č. 221/36 orná půda v k.ú. Droždín, obec Olomouc o výměře 30 m2, ve 
vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxx. Manželé xxxxxxxxx uhradí cenový rozdíl mezi hodnotou 
směňovaných částí pozemků ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové 
zprávy. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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4 Veřejná zakázka č. 13099 - Centrum ICT služeb - změna 
pověření a hodnotící komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ruší 
část 4 bodu 14 usnesení RMO ze dne 30.9.2014. 
 

2. pověřuje 
tajemníka MMOl  Bc. Jana Večeře  
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.  
 

3. ruší 
část 3c) bodu 14 usnesení RMO ze dne 30.9.2014. 
 

4. ustavuje 
novou hodnotící komisi ve složení dle upravené důvodové zprávy.  
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 
 

 
 

5 Průběh zadávacích řízení nezařazených do rozpočtu 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
nepokračovat v zadávacích řízeních uvedených v důvodové zprávě do té doby, než RMO 
rozhodne o jednotlivých veřejných zakázkách. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 

 
 

6 Veřejná zakázka č. 14075 - Služby mobilního operátora 2015 - 
2017 - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Služby mobilního operátora 2015 - 2017“ archivní číslo 14075 uchazeči dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 2. 
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7 Rozpočtové změny roku 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 - část A a část B 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část A 
 

3. pověřuje 
1. náměstka primátora Martina Majora, JUDr., MBA schvalováním rozpočtových změn roku 
2014, které se týkají cizích zdrojů (dotací, příspěvků, darů a grantů) v období od 10. 12. 2014 
do 31. 12. 2014 
 

4. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2014 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2014 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

8 Přecenění finančního majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
způsob přecenění finančního majetku, a to ekvivalencí a pověřuje 1.náměstka JUDr. Martina 
Majora, MBA  k podpisu pokynu ekonomickému odboru k přecenění finančního majetku na 
základě předložených podkladů.  
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

9 Bytové  záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
a) tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 2+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)   
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
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a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxx, xxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérové byty: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxx, xxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxx, xxxxxx, Holická 51, Olomouc   
xxxxxx, xxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxx, xxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxx, xxxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc - na 3 měsíce 
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xxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxx, xxxxx, Černá cesta 14, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS - na 1 měsíc 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc  
xxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc - bezbariérový byt.  
xxxxx, xxxxx, Balbínova 9, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, ) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

10 Petice - zvířecí krematorium v Olomouci - Chválkovicích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 13. 1. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

11 Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup dle bodu 5.b) důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

12 Bikepark Olomouc - smlouva o poskytnutí dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 3 037 159,56 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/28.01437 
Bikepark - Olomouc, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt  z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava, která 
je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt CZ.1.12/2.1.00/28.01437 Bikepark - Olomouc 
 

4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

13 ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště, ZŠ Nedvědova - hřiště - podání 
žádosti 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s podáním žádostí o dotaci na ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště, ZŠ Nedvědova - hřiště dle 
důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s odesláním oznámení o ukončení administrace projektů dle přílohy č. 5 důvodové zprávy, po 
schválení rozpočtu ZMO na rok 2015 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

14 Dodatek č.44 smlouvy s TSMO,a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č.44 smlouvy s TSMO,a.s. dle přílohy č.1 této důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek  č.44 smlouvy s TSMO.a.s. 
T: 13. 1. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 13. 
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15 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 
 

16 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Krapkova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Zikova dle bodu 2. důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 
 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 
 

18 Petice Černovír 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
návrh odpovědi dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: 13. 1. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

4. ukládá 
odboru investic postupovat dle důvodové zprávy 
T: 13. 1. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 
 

19 Ceny města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Statut udílení Ceny města a Ceny za počin roku dle upravené přílohy č. 1 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

20 Žádost TJ SOKOL Olomouc - Černovír 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s řešením dle varianty č. 2 důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 

21 Soutěž "Obec přátelská rodině" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
zprávu o plnění Rodinné politiky za rok 2014 
 

2. souhlasí 
s podáním přihlášky do soutěže „Obec přátelská rodině“, dle důvodové zprávy 
T: 13. 1. 2015 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
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3. ukládá 
informovat RMO o výsledku soutěže 
T: 31. 3. 2015 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

4. schvaluje 
Akční plán rodinné politiky SMOl pro rok 2015 ve znění dle přílohy důvodové zprávy 
 

5. souhlasí 
s personálním zajištěním koordinace rodinné politiky SMOl dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

22 Aktualizace odpisových plánů majetku roku 2014 a plán 
odpisů majetku na rok 2015 příspěvkových organizací - škol, 
jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2014 příspěvkových organizací - škol dle přílohy 
důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
plány odpisů majetku na rok 2015 příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové 
zprávy 
 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 13. 1. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

23 Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních 
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zněním Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy 
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3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech 
základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc 
 

4. ukládá 
předložit Obecně závaznou vyhlášku ke schválení na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 
 

24 Udělování souhlasu k převodu finančních prostředků - 
revokace části usnesení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 28.5.2013 bod usnesení 32, část 3 
 

3. schvaluje 
pověření věcně příslušného náměstka k udělování souhlasu příspěvkovým organizacím - 
školám k převodům finančních prostředků z rezervního do investičního fondu  
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 
 

25 Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací 
(mimo škol) na rok 2014 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
aktualizované odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2014 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
písemně informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení dle důvodové 
zprávy 
T: 13. 1. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Bod programu: 24. 
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26 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - ZOO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy  
 

2. souhlasí 
s vyřazením neupotřebitelného majetku dle přílohy důvodové zprávy u příspěvkové 
organizace Zoologická zahrada Olomouc 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru seznámit s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou 
organizaci 
T: 13. 1. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 
 

27 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku - 
MDO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. souhlasí 
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc do 
vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové zprávy včetně 
přílohy 
 

3. ukládá 
písemně informovat příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: 13. 1. 2015 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 
 

28 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku - 
MFO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. souhlasí 
s vyřazením a převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravská 
filharmonie Olomouc do vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v jednotlivých protokolech o 
vyřazení dle důvodové zprávy včetně přílohy 



 24 

3. ukládá 
písemně informovat příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: 13. 1. 2015 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 
 

29 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - Knihovna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. souhlasí 
s vyřazením neupotřebitelného majetku dle přílohy důvodové zprávy u příspěvkové 
organizace Knihovna města Olomouce 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru seznámit s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou 
organizaci 
T: 13. 1. 2015 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 
 

30 Delegování zástupců na valné hromady sdružení OK4EU 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. deleguje 
RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora, jako zástupce SMOl na valných hromadách 
zájmového sdružení právnických osob "OK4EU", jako náhradníka RNDr. Aleše Jakubce, 
Ph.D., náměstka primátora, dle DZ 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

31 Stanovení termínu a návrh programu 2. zasedání ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou  důvodovou zprávu 
 

2. stanovila 
- termín konání 2. zasedání ZMO: na pondělí 22. 12. 2014 od 9.00 hodin 
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- místo konání 2. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 
 

3. schvaluje 
návrh programu 2. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 30. 
 

 

32 Výbory ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporučuje zastupitelstvu města 
- zřídit finanční a kontrolní výbor dle předložené důvodové zprávy 
- schválit statuty a jednací řády výborů ZMO dle předložené důvodové zprávy 
- zvolit předsedy a členy výborů ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 31. 
 

 

33 Organizační záležitosti - dodatek č. 13 "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. 13 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 
 

 

34 Vnitřní předpis o zajištění havarijní služby statutárního města 
Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 1. 
 



 26 

 

35 Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o majetku statutárního města 
Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o majetku statutárního města Olomouce" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 10. 12. 2014 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 2. 
 

 
 

36 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odborech investic, koncepce a rozvoje a živnostenském odboru 
Magistrátu města Olomouce dle upravené důvodové zprávy s účinností od 10.12.2014 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 3. 
 

 
 

37 Organizační záležitosti - Petice občanů Novosadský Dvůr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
a) předloženou důvodovou zprávu 
b) odpověď petičnímu výboru 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 4. 
 

 
 

38 Asociace měst pro cyklisty – návrh změny v zastupování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy 
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3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit usnesení dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 
 

39 Komise Rady města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. zřizuje 
komise Rady města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
předsedy, členy a tajemníky komisí Rady města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 34. 
 

 
 

40 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
zahájit jednání s vedením Fakultní nemocnice Olomouc ve věci budoucího převodu objektu 
Palackého 12 do vlastnictví statutárního města Olomouce 
T: 31. 3. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 35. 
 

 
 

 

 

 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r. 
primátor města Olomouce 

JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


