
USNESENÍ

z 129. schůze Rady města Olomouce, konané dne 8. 9. 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
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 8.9.2014 dle důvodové zprávy

2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 1.

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

1. zmocňuje
Ing. Davida Janáska, ředitele společnosti Lesy města Olomouce, a.s., aby za statutární město 
Olomouc jednal o nájmu vlastních honiteb Paseka, Huzová a Dalov a v rámci honebního 
společenstva Březová o nájmu společenstevní honitby Březová dle důvodové zprávy bod č. 
1.2.  

2. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti DELTA servis, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha 
o výměře 230 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

3. schvaluje
výpověď smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/75//2009/Hr na část pozemku parc. č. 246 ostatní 
plocha o výměře 230 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.   

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 781/12 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a 
nebude proto předmětem převodu, a pozemků parc. č. 298/2 ostatní plocha, na kterém se 
nachází stavby jiného vlastníka - zejména kabelové vedení NN a podzemní optické kabelové 
vedení a protipovodňová hráz, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu, parc. č. 298/3 ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného 
vlastníka - zejména telekomunikační vedení a protipovodňová hráz, které nejsou součástí 
tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 342/4 ostatní plocha, na 
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kterém se nachází stavby jiného vlastníka - zejména horkovod a protipovodňová hráz, které 
nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a vodovod, který je ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude předmětem převodu,  parc. č. 345/14 
ostatní plocha, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – kabelové vedení VN, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a kanalizace, která je ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude předmětem převodu, parc. č. 385/6 trvalý 
travní porost, parc. č. 385/7 trvalý travní porost, parc. č. 385/10 trvalý travní porost, na kterém 
se nachází stavby jiného vlastníka - zejména protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází 
komunikace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, 
parc. č. 385/14 trvalý travní porost, parc. č. 385/15 trvalý travní porost, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a nebude 
proto předmětem převodu, parc. č. 385/16 trvalý travní porost, na kterém se nachází stavba 
jiného vlastníka - protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, 385/17 trvalý travní porost, parc. č. 385/18 trvalý travní porost, na 
kterém se nachází stavby jiného vlastníka - protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází 
komunikace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, 
parc. č. 622/16 zahrada, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, 
na jejíž koruně se nachází komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, parc. č. 622/17 trvalý travní porost, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, parc. č. 622/18 zahrada na kterém se nachází stavba jiného vlastníka –
protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace, která není součástí tohoto 
pozemku a nebude proto předmětem převodu, a kanalizace, která je ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce a nebude předmětem převodu, parc. č. 622/20 trvalý travní 
porost, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protipovodňová hráz, na jejíž koruně 
se nachází komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
převodu, parc. č. 622/21 trvalý travní porost na kterém se nachází stavba jiného vlastníka –
protipovodňová hráz, na jejíž koruně se nachází komunikace, která není součástí tohoto 
pozemku a nebude proto předmětem převodu, části pozemku parc. č. 342/2 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. 342/6 ostatní plocha) o výměře 1 154 m2, na které se nachází stavba jiného 
vlastníka – protipovodňová hráz, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, a kanalizace, která je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a 
nebude předmětem převodu, části pozemku parc. č. 342/5 ostatní plocha (dle GP díl „c“) 
o výměře 32 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka – protipovodňová hráz, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, části pozemku parc. č. 
385/9 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 385/22) o výměře 3 030 m2, částí pozemku parc. č. 
592/3 ostatní plocha (dle GP díly „a“ a „b“) o celkové výměře 589 m2, na kterých se nachází 
stavby jiného vlastníka - zejména telekomunikační vedení a protipovodňová hráz, vč. 
betonové zdi, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a 
vodovod, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce a nebude předmětem převodu, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ČR – Povodí Moravy, s. p. za kupní cenu 
ve výši 11 819 134,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.4.

5. schvaluje
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 804/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 804/44 
ostatní plocha) o výměře 33 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.5.

6. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 21 dodatku důvodové zprávy ve věci 
schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 2270 zast. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti České dráhy, a. s. za kupní cenu ve výši 6 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.5.  
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7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 804/33 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 775 m2 včetně 
zpevněné asfaltové plochy, na které se dále nachází stavby jiného vlastníka - zejména trakční 
sloupy tramvajového vedení, vodovod a optické kabelové vedení, a dále veřejné osvětlení ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou 
předmětem převodu, části pozemku parc. č. 834/8 ostatní plocha (dle GP díl „f“) o výměře 
972 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka – zejména horkovod, který není součástí 
tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, části pozemku parc. č. 938/4 ostatní plocha 
(dle GP díl „g“) o výměře 7 m2, části pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha (dle GP parc. 
č. 1062/107 ostatní plocha) o výměře 67 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka –
optické kabelové vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, 
pozemku parc. č. 1162 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka –
zejména horkovod, který není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a 
pozemku parc. č. st. 2270 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – zejména budova bez čp/če, jiná st., která není součástí tohoto pozemku a nebude 
předmětem převodu, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 804/42 ostatní plocha (dle GP díl „d“) o výměře 8 m2 v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s., 
na které se nachází stavby jiného vlastníka – zejména chodník a optické kabelové vedení, 
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, s tím, že společnost 
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek 
cenového rozdílu ve výši  2 409 715,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na nově vzniklém pozemku 
parc. č. 834/8 ostatní plocha v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, vzniklým sloučením částí 
pozemků parc. č. 804/33 ostatní plocha (dle GP díl „a“), parc. č. 834/8 ostatní plocha (dle GP 
díl „f“), parc. č. 938/4 ostatní plocha (dle GP díl „g“), parc. č. 804/42 ostatní plocha (dle GP díl 
„c“) a pozemku parc. č. 1162 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej tramvajové trati - přednádraží na pozemku parc. č. 938/43 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6.

10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 174/5 ostat. pl. (dle GP „díl b“) o výměře 460 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a části pozemku parc. č. 
139/36 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 313 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na 
které se nachází stavba jiného vlastníka – část zděného přístřešku, studna a oplocení, které 
nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 623 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.7.

11. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 139/36 ostat. pl. o výměře 491 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.8.  

12. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2022 ostatní plocha o výměře 1314 m2, jejíž 
součástí je část opěrné zdi D1, část komunikací a zpevněných ploch, část pozemku parc. č. 
532/4 ostatní plocha o výměře 1314 m2, jejíž součástí je část opěrné zdi D1, opěrná zeď D2, 
objekt SO 02 – zastřešení technologie, objekt SO 03 – stanoviště obsluhy, část komunikací, 
objekt SO 06 – štěrbinový žlab, sběrná železobetonová jímka na výluhové vody a stavba PS 
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02 - strojní technologie (překladová stanice a drtič komunálního odpadu) a část pozemku 
parc. č. 532/11 ostatní plocha o výměře 288 m2, jejíž součástí je část komunikací a 
zpevněných ploch, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a dále na stavbu SO 07 – dešťová 
a splašková kanalizace na částech pozemků parc. č. 532/4 a parc. č. 2022, vše ostatní 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, stavbu SO 08 – napojení technologie a vedení NN 
na částech pozemků parc. č. 532/11, parc. č. 532/4, vše ostatní plocha a parc. č. st. 616 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a stavbu SO 09 -
venkovní osvětlení na částech pozemků parc. č. 532/4, parc. č. 2022 a parc. č. 532/11, vše 
ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

13. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 9 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, a to ideálního podílu 742/14097 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 935,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2.

14. schvaluje
záměr prodat ideální podíl 742/14097 pozemku parc. č. st. 1839/2 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, 
budova č. p. 1183, byt. dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
převodu, paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2.

15. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1., bod 31 důvodové zprávy, ve věci 
schválení bezúplatného převodu pozemků k následujícímu využití ve veřejném zájmu parc. č. 
420/2 ost. pl. o výměře 907 m2, v k.ú. Neředín – účel - veřejně prospěšná stavba, parc. č. 
480/8 ost. pl. o výměře 2565 m2, v k.ú. Neředín – účel – stávající komunikace a parkoviště 
pro bytové domy, parc. č. 608/19 ost. pl. o výměře 284 m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek 
pod stávající komunikací, parc. č. 608/22 ost. pl. o výměře 76 m2, v k.ú. Neředín – účel –
pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/24 ost. pl. o výměře 286 m2, v k.ú. Neředín –
účel – pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/27 ost, pl. o výměře 1426 m2, v k.ú. 
Neředín – účel – pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/30 ost. pl. o výměře 3413 
m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek pod stávající komunikací, parc. č. 608/34 ost. pl. 
o výměře 2039 m2, v k.ú. Neředín – účel – pozemek pod stávající komunikací, ve vlastnictví 
ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce a to z důvodu 
veřejného zájmu  za podmínek, že po dobu 10 let nepřevede statutární město Olomouc 
vlastnická práva k takto nabytým nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného 
bezúplatného převodu těchto nemovitostí do vlastnictví České republiky, po dobu 10 let bude 
statutární město Olomouc využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po dobu 10 let 
nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům a po dobu 
10-ti let bude porušení těchto závazků sankcionováno smluvní pokutou ve výši evidenční 
hodnoty nemovitostí jíž se porušení týká dle důvodové zprávy bod č. 4.1.

16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemků parc. č. 420/2 o výměře 907 m2, parc. č. 480/8 o výměře 2 565 
m2, parc. č. 608/19 o výměře 284 m2, parc. č. 608/22 o výměře 76 m2, parc. č. 608/24 
o výměře 286 m2, parc. č. 608/27 o výměře 1 426 m2, parc. č. 608/30 o výměře 3 413 m2 a 
parc. č. 608/34 o výměře 2 039 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

17. svěřuje
zeleň nacházející se na pozemcích parc. č. 420/2 o výměře 907 m2, parc. č. 608/19 o výměře 
284 m2, parc. č. 608/22 o výměře 76 m2, parc. č. 608/27 o výměře 1 426 m2, parc. č. 608/24 
o výměře 286 m3, parc. č. 608/30 o výměře 3 413 m2 a parc. č. 608/34 o výměře 2 039 m2, 



5

vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí 
Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

18. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/4/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností F-Munitor, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1.

19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/2/2011/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností F-Munitor, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.

20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na stavby SO 01 - komunikace, včetně odbočení komunikace 
k jednotlivým sjezdům, parkovacích stání, chodníku, kontejnerových stání, SO 06 - veřejné 
osvětlení, SO 03 - vodovod a SO 04 - kanalizace s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.3.

21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 349/1 ostat. pl. o výměře 2770 m2 v  k. ú. Droždín,  obec Olomouc 
z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 1,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4.  

22. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích  parc. č. 221/9 ostat. pl., 
parc. č. 1502/25 ostat. pl., parc. č. 182/5 orná půda, parc. č. 1967 ostat. pl. a tlakové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 1487/2 orná půda, parc. č. 1967 ostat. pl., vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch nemovitých věcí,  a to pozemků parc. č. 190/4 orná 
půda a parc. č. 190/3 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 6.1.

23. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemcích  parc. č. 221/9 ostat. pl., parc. č. 1502/25 ostat. pl., parc. č. 182/5 orná půda, 
parc. č. 1967 ostat. pl. a tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 1487/2 orná půda, parc. č. 
1967 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch nemovitých věcí, a to 
pozemků parc. č. 190/4 orná půda a parc. č. 190/3 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.

24. revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 10. 2013, bod programu 2, bod 3.31. důvodové zprávy, ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování 
nadzemního vedení ZVN na pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek v k. ú. Dětřichov nad 
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.2.

25. revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 10. 2013, bod programu 2, bod 3.31. důvodové zprávy, ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek 
v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí ve prospěch společnosti ČEPS, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.

26. revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 10. 2013, bod programu 2, bod 3.31. důvodové zprávy, ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování 
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nadzemního vedení ZVN na pozemcích parc. č. 387/2 lesní pozemek, parc. č. 452/2 lesní 
pozemek a parc. č. 507/2 orná půda, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová, ve 
prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

27. revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 10. 2013, bod programu 2, bod 3.31. důvodové zprávy, ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na pozemcích parc. č. 387/2 lesní 
pozemek, parc. č. 452/2 lesní pozemek a parc. č. 507/2 orná půda, vše v k. ú. Arnoltice 
u Huzové, obec Huzová, ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
úplatné zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na 
pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad 
Bystřicí ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování
nadzemního vedení ZVN na pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek v k. ú. Dětřichov nad 
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.2. 

30. doporučuje zastupitelstvu města schválit
úplatné zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na 
pozemcích parc. č. 387/2 lesní pozemek, parc. č. 452/2 lesní pozemek a parc. č. 507/2 orná 
půda, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová, ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 

31. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
nadzemního vedení ZVN na pozemcích parc. č. 387/2 lesní pozemek, parc. č. 452/2 lesní 
pozemek a parc. č. 507/2 orná půda, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová, ve 
prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

32. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 449/1 ostat. pl. a parc. č. 875/1 ostat. pl., parc. č. 868/1 ostat. pl. a parc. č. 
1663 zastavěná plocha a nádvoří, podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 
449/1 ostat. pl. a parc. č. 875/1 ostat. pl., parc. č. 449/8 ostat. pl., parc. č. 449/36 ostat. pl., 
parc. č. 449/42 ostat. pl., parc. č. 449/43 ostat. pl. a parc. č. 2134 ostat. pl., vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.3. 

33. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 449/1 ostat. pl. a parc. č. 875/1 
ostat. pl., parc. č. 868/1 ostat. pl. a parc. č. 1663 zastavěná plocha a nádvoří, podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 449/1 ostat. pl. a parc. č. 875/1 ostat. pl., parc. 
č. 449/8 ostat. pl., parc. č. 449/36 ostat. pl., parc. č. 449/42 ostat. pl., parc. č. 449/43 ostat. pl. 
a parc. č. 2134 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

34. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 916 a parc. č. 1053/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
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35. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 916 a parc. č. 1053/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.4. 

36. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 1023 ostatní 
plocha  v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.5. 

37. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc a parc. č. 1023 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

38. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 637 a parc. č. 642, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1721/31 ostatní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

40. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 1721/30 a parc. č. 1721/67, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

41. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1721/30 a parc. č. 1721/67, vše 
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

42. doporučuje zastupitelstvu města
neschválit podání žaloby o určení vlastnického práva k pozemku parc. č. st. 219 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc –město, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 1.3. 

43. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti DEVELOP Holding uzavřený investiční fond, a.s. o směnu částí pozemku 
parc. č. 228/23 orná půda o celkové výměře 8 885 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc za pozemky parc. č. 228/21 orná půda, parc. č. 813/2 
ostatní plocha,  parc. č. 824/68 ostatní plocha, za části pozemků  parc. č. 228/28 orná půda o 
celkové výměře 362 m2, parc. č. 207/17 orná půda o výměře 1 m2 a parc. č. 228/1 orná půda 
o výměře 373 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti DEVELOP 
Holding uzavřený investiční fond, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.4.  
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44. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2006/Hoa ve znění dodatků č. 1- č. 5 se společností 
DEVELOP BUILDING s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.5. 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodního řadu a kanalizace se 
společností DEVELOP BUILDING s.r.o., jako budoucím dárcem, dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 1.6.

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, parkovacích stání, 
veřejného osvětlení, vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace budované v rámci 
stavby „Inženýrské sítě a komunikace Nemilany – 6 RD“ s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle  
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.7. 

47. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavby místní komunikace, 
parkovacích stání, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace 
budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace Nemilany – 6 RD“ s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.8.

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2.

3 Majetkoprávní záležitosti - Zimní stadion
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s textem protinávrhu smlouvy o nájmu

3. ukládá
připravit projekt vybudování parkovací plochy dle důvodové zprávy.
T: 30. 9. 2014
O: vedoucí odboru investic

4. ukládá
předložit zprávu o předpokládaném postupu zprovoznění malé haly včetně investičních 
nákladů
T: 30. 9. 2014
O: vedoucí odboru investic

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města

Bod programu: 2. 1.
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4 Prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
pacht částí pozemku parc. č. 21/12 zahrada o celkové výměře 217 m2 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod 1.1.

3. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o nájem částí pozemku parc. č. 21/12 
zahrada o výměře 108 m2 a 109 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc,
dle důvodové zprávy bod 1.1.

4. schvaluje
nájem částí pozemku parc. č. 278 ostatní plocha o celkové výměře 15 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek v domech Foerstrova 1088/12, 1087/14, 
1086/16 v Olomouci,
dle důvodové zprávy bod 1.2.

5. schvaluje
nájem částí pozemku parc. č. 509 ostatní plocha o celkové výměře 11 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, Bytovému družstvu Svornosti 48 a 50,
dle důvodové zprávy bod 1.3.

6. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu na pronájem částí pozemku parc. č. 377/8 zahrada, o celkové 
výměře 111 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, uzavřené se Společenstvím vlastníků 
jednotek domu Mozartova 25, Olomouc,
dle důvodové zprávy bod 1.4.

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
náležitosti smlouvy k prodeji pozemku parc. č. st. 1042/1 zastavěná plocha a nádvoří a 
pozemku parc. č. st. 1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc,
dle důvodové zprávy bod 2.1.

8. revokuje
své usnesení ze dne 18. 8. 2014 bod 36, část 23, ve věci doporučení ZMO schválit prodej 
pozemku parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek pro dům  Masarykova 940/58, za kupní cenu ve výši 113.500,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.2.

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek pro dům  Masarykova 940/58 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 113.500,-
Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.2.

10. revokuje
své usnesení ze dne 18. 8. 2014 bod 36, část 24, ve věci doporučení ZMO schválit prodej 
částí pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní plocha) o výměře 
140 m2, a (dle GP „díl a“) o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. 1128 ostatní plocha v  k. ú. 
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Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 938/54 a 
939/56 v Olomouci, za kupní cenu celkem ve výši 198.340,- Kč, z toho část pozemku parc. č. 
1127 (dle GP parc. č. 1127/3) ostatní plocha za 79.565,- Kč a pozemek parc. č. 1128 ostatní 
plocha za 110.435,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.3.

11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní plocha) 
o výměře 140 m2, a (dle GP „díl a“ ostatní plocha) o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. 1128 
ostatní plocha v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům 
Masarykova 938/54 a 939/56 v Olomouci, za kupní cenu celkem ve výši 198.340,- Kč, z toho 
části pozemku parc. č. 1127 (dle GP parc. č. 1127/3 a „díl a“) ostatní plocha za 79.565,- Kč, 
pozemek parc. č. 1128 ostatní plocha za 110.435,- Kč, náklady za 8.340,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.3.

12. revokuje
své usnesení ze dne 18. 8. 2014, bod 36, část 6 ve věci schválení záměru  prodat pozemek 
parc. č. st. 614 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož 
součástí je budova č. p. 192 (Dolní náměstí 8, 9), stavba občanského vybavení, formou 
obálkové metody,
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy, bod 1.1.

13. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 575/2 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc,
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy, bod 1.2.

14.     souhlasí
s uzavřením dodatku k Dohodě o užívání parkovacích míst dle přílohy č. 1

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3.

5 Majetkoprávní záležitosti OI
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. revokuje
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 2.9.2014 v části, kterou bylo doporučeno 
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na části pozemků 
parc.č. 718/42 v rozsahu cca 69,2 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce a parc.č. 1025/1 
v rozsahu cca 2,3 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch 
statutárního města Olomouc, na dobu 99 let a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové 
zprávy
a
doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti spočívajícího v právu umístění a provozování cyklostezky a v právu vjezdu a 
vstupu na pozemky za účelem umístění, provozování, oprav, úprav, údržby na části pozemku 
parc.č. 718/42 v rozsahu cca 69,2 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce a parc.č. 1025/1 
v rozsahu cca 2,3 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, 
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příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch 
statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.  

3. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 123/11 v k.ú. Olomouc-
město, silnice II/448 , který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodařit se 
svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, dle bodu 2 předložené důvodové 
zprávy. 

4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 432/8, parc.č. 453/17 v k.ú. 
Hejčín, parc.č. 117/1 v k.ú. Lazce, parc.č. 1116/6 v k.ú. Nová Ulice, které jsou ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, právo hospodařit se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého 
kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. BKS/OI/369/2009/PD ze dne 
12.10.2009 týkající se prodloužení lhůty platnosti smlouvy, dle bodu 4 předložené důvodové 
zprávy.

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 842/3 ostatní plocha (dle GP nově 
vzniklý pozemek parc.č. 842/17 o výměře 28 m2) v k.ú. Hodolany z vlastnictví Olomouckého 
kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění tramvajové trati a v právu 
vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu 
tramvajové trati na zatížených pozemcích a vstup do podzemních garáží za účelem 
provedení kontrol, oprav, údržby stavebně technického stavu nosných konstrukcí pod 
tramvajovou tratí na části pozemků v rozsahu dle geometrického plánu parc.č. 106/2, parc.č. 
106/26, parc.č. 106/54, parc.č. 108/1, parc.č. 108/7, parc.č. 108/9, parc.č. 125/12, parc.č. 
125/17 a parc.č. 559, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného Galerie 
Šatovka s.r.o. ve prospěch oprávněného statutárního města Olomouc. Služebnost bude 
zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 
předložené důvodové zprávy.

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby lávky a v právu 
vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, přístupu a provozu 
staveb lávky na částech zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 
125/2, parc.č. 125/6, parc.č. 125/9 a parc.č. 125/20, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve 
vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie 
Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby vnějšího 
informačního systému a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, 
oprav, údržby, přístupu a provozu stavby vnějšího informačního systému na částech 
zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 125/2 a  parc.č. 124/7, 
vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve 
prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a 
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za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové 
zprávy.

10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přípojek dešťové 
kanalizace a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, 
přístupu a provozu stavby přípojek dešťové kanalizace na částech zatížených pozemků 
v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 125/2 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve 
vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie 
Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.

11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby dešťové 
kanalizace-Kateřinská a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, 
oprav, údržby, přístupu a provozu stavby dešťové kanalizace-Kateřinská na částech 
zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 104/1, parc.č. 125/9 a 
parc.č. 125/10, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního 
města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 10 
předložené důvodové zprávy.

12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přípojky vodovodu-ulice 
Polská a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, 
přístupu a provozu stavby přípojky vodovodu-ulice Polská na částech zatížených pozemků 
v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 125/2 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve 
vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie 
Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy.

13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění zdroje vody pro 
zavlažování a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, 
přístupu a provozu zdroje vody pro zavlažování na částech zatížených pozemků v rozsahu 
dle geometrického plánu, a to parc.č. 125/2 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví 
povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy.

14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění staveb reklamních 
totemů v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, 
přístupu a provozu staveb reklamních totemů na částech zatížených pozemků v rozsahu dle 
geometrického plánu, a to parc.č. 355/10, parc.č. 362/14, parc.č. 657/1, parc.č. 658/2, parc.č. 
659/1 a 781, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, které jsou ve vlastnictví povinného 
statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost 
bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 13 předložené důvodové zprávy.

15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přeložek, 
chrániček plynovodu a  v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, 
oprav, údržby, přístupu a provozu stavby přeložek, chrániček plynovodu na částech 
zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 125/2 v k.ú. Olomouc-
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město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch 
oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 14 předložené důvodové zprávy.

16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přípojky splaškové 
kanalizace-Ostrov a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, 
údržby, přístupu a provozu stavby přípojky splaškové kanalizace-Ostrov na částech 
zatížených pozemků v rozsahu dle geometrického plánu, a to parc.č. 106/3 v k.ú. Olomouc-
město, které jsou ve vlastnictví povinného statutárního města Olomouc ve prospěch 
oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 15 předložené důvodové zprávy. 

17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby přípojky 
plynovodu a v právu vstupu a vjezdu a jejich užívání za účelem rekonstrukce, oprav, údržby, 
přístupu a provozu stavby přípojky plynovodu na částech zatížených pozemků v rozsahu dle 
geometrického plánu, a to parc.č. 106/3 v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví 
povinného statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného Galerie Šantovka s.r.o.
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 16 předložené důvodové zprávy.

18. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
BVB/OI/269/2011/PD ze dne 7.11.2011 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem xxxxxxxxxxxxxxxx, na základě kterého se 
prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 17 předložené 
důvodové zprávy.

19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
BVB/OI/244/2011/PD ze dne 7.11.2011 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem xxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě kterého se 
prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 18 předložené 
důvodové zprávy.

20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
BVB/OI/256/2011/PD ze dne 8.11.2011 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem xxxxxxxxxxxxxxxx, na základě kterého se 
prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 19 předložené 
důvodové zprávy.

21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
BVB/OI/245/2011/PD ze dne 7.11.2011 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě kterého se 
prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 20 předložené 
důvodové zprávy.

22. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
BVB/OI/246/2011/PD ze dne 4.11.2011 k pozemku parc.č. 711 trvalý travní porost, v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, uzavřené s vlastníky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na 
základě kterého se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 21 
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předložené důvodové zprávy.

23. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OI-
IP/BVB/000542/2012/Kli ze dne 4.6.2012 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě 
kterého se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 22 
předložené důvodové zprávy.

24. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na část pozemku parc.č. 
602 vodní plocha v k.ú. Střeň, obec Střeň. Pozemek je ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost k hospodaření náleží Povodí Moravy, s.p.
Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu dle důvodové 
zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do dne 
vkladu služebnosti do katastru nemovitostí, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 23 předložené důvodové zprávy.

25. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemků parc.č. 1045/48 ostatní plocha a 1059/21 ostatní plocha v k.ú. Černovír, obec 
Olomouc. Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží 
Správě silnic Olomouckého kraje. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 
neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, 
po dobu stavby, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 24 předložené důvodové 
zprávy.

26. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování stavby 
cyklostezky na částech pozemků parc.č. 385/15 trvalý travní porost, parc.č. 385/16 trvalý 
travní porost a parc.č. 385/18 trvalý travní porost, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc v budoucím vlastnictví Povodí Moravy, s.p. Budoucí služebnost spočívající 
v umístění a provozování stavby cyklostezky bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 25 předložené důvodové zprávy.

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 4.

6 Veřejná zakázka č. 14029 - ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště -
zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem "ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště", archivní číslo 14029.

3. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy. 
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b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy

c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.

4. pověřuje
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.

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5.

7 Veřejná zakázka č. 14071 - Rámcová smlouva na opravu 
komunikací 2015 - 2017 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Rámcová smlouva na opravu komunikací 2015 - 2017“ archivní číslo 14071.

2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.

3. pověřuje
1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha 
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.

4. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.
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8 Veřejná zakázka č. 14035 - ČOV - rekonstrukce hrubých česlí -
zadání

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem "ČOV - rekonstrukce hrubých česlí", archivní číslo 14035.

2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 2.

9 Veřejná zakázka č. 14041 - Rozárium - zrušení
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "Rozárium", archivní číslo 
14041.

2. schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem "Rozárium", archivní číslo 14041.

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 3.

10 Veřejná zakázka č. 14090 - ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična -
dodatečné stavební práce II - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru k veřejné zakázce 
s názvem " ZŠ Svatoplukova 11 – tělocvična – dodatečné stavební práce II.", archivní číslo 
14090.

2. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
ve variantě A

3. pověřuje
primátora JUDr. Martina Majora, MBA
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 o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.



17

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 4.

11 Veřejná zakázka č. 14090 - ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična -
dodatečné stavební práce II. - zadání

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem " ZŠ Svatoplukova 11 – tělocvična –
dodatečné stavební práce II.", archivní číslo 14090.

2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu obsaženém v důvodové zprávě.

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 5.

12 Veřejná zakázka č. 14089 - Rozárium 2 - zahájení, komise 
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru 
k veřejné zakázce s názvem "Rozárium 2", archivní číslo 14089.

2. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení,
b) předání nově vzniklého majetku do správy dle textu důvodové zprávy.

3. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy,
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/20006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy,
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy.

4. pověřuje
primátora JUDr. Martina Majora, MBA
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 o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 6.



18

13 Veřejná zakázka č. 14042 - Optimalizace sítě MHD v Olomouci -
zadání (NA STŮL)

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "Optimalizace sítě MHD 
v Olomouci, archivní číslo 14042.

2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě .

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 7.

14 Rozpočtové změny roku 2014
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 včetně dodatku č. 1

2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1

3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2014 
včetně dodatku č. 1
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.

15 Lošov, Liškovská - rekonstrukce komunikace
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
navrhovanou RZ ve výši 66.000,- Kč z prostředků OI

3. ukládá
ekonomickému odboru ve spolupráci s OI okamžité zajištění RZ z prostředků OI ve výši 
66.000,-Kč
T: 30. 9. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
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4. schvaluje
schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  se 
společností O2 Czech Republic, a.s.

5. ukládá
oboru investic uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se 
společností O2 Czech Republic, a.s.
T: říjen 2014
O: vedoucí odboru investic

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 7.

16 Plavecký stadion - tobogánová věž
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
variantu č. 3  pro zpracování dalších stupňů PD

3. ukládá
odboru investic zařadit požadavek na zpracování PD do návrhu plánu r. 2015
T: listopad 2014
O: vedoucí odboru investic

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 8.

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

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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18 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 -
změna účelu využití neinvestičního příspěvku

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. revokuje
část 3 a 4  bodu 33 usnesení Rady města Olomouce ze dne 23.6.2014

3. souhlasí
se změnou účelu využití neinvestičního příspěvku dle bodu 2 důvodové zprávy

4. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T: 30. 9. 2014
O: vedoucí odboru školství

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

19 Kontrola hospodaření s majetkem u MŠ Barevný svět Olomouc 
v r. 2013

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 13.

20 Využití podpory poskytnuté občanskému sdružení ISIS
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou Důvodovou zprávu 

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 14.
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21 Kontrola hospodaření u MŠ Wolkerova Olomouc za rok 2013
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
postup v souladu se závěrem důvodové zprávy

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 15.

22 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou Důvodovou zprávu

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 16.

23 Bytové záležitosti DPS
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Politických vězňů 
4, dle předložené důvodové zprávy

3. schvaluje
žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů 
zvláštního určení - přednostní poskytnutí nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou 
v Olomouci, dle předložené důvodové zprávy

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 18.

24 Kluby pro seniory SMOl
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
vznik nového klubu, dle důvodové zprávy

3. ukládá
uzavřít novou smlouvu mezi SNO, a.s. a OVVI a OSV o pronájmu a úhrad spojených 
s užíváním prostor na Tererově nám. 2, dle důvodové zprávy
T: 30. 9. 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora

4. ukládá
provést změnu účelu užívání prostor na Tererově nám. 2, dle důvodové zprávy
T: 30. 9. 2014
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 19.

25 Malé projekty 
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. schvaluje
přidělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 20.

26 Předzahrádky  (zeleň)
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
umístění předzahrádky dle důvodové zprávy

3. ukládá
informovat žadatele
T: 30. 9. 2014
O: vedoucí odboru životního prostředí

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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27 Organizační záležitosti - referendum 
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zákona č. 
22/2004 Sb., k projednání návrh na vyhlášení místního referenda
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Večeř Jan, Bc., tajemník

3. ukládá
svolat jednání se zástupci všech klubů zastupitelů před jednáním ZMO ve věci termínu 
konání referenda
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 22.

28 Smlouvy o poskytnutí dotace – Africký tropický pavilon, 
Navýšení parkovacích možností Tererovo náměstí, ZŠ 
Svatoplukova - tělocvična

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s přijetím dotace ve výši 27 999 999,99 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/3.1.00/42.02102 
Africký tropický pavilon za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekty z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava, která 
je přílohou č. 1 důvodové zprávy

3. souhlasí
s přijetím dotace ve výši 6 484 167,09 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/39.01823 ZŠ 
Svatoplukova 11 - tělocvična za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace 
na individuální projekty z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava, 
která je přílohou č. 2 důvodové zprávy

4. souhlasí
s přijetím dotace ve výši 3 439 698,23 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/42.02110 
Navýšení parkovacích možností Tererovo náměstí za podmínek uvedených v návrhu smlouvy 
o poskytnutí dotace na individuální projekty z Regionálního operačního programu soudržnosti 
Střední Morava, která je přílohou č. 3 důvodové zprávy

5. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt CZ.1.12/3.1.00/42.02102 Africký tropický pavilon.
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6. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt CZ.1.12/2.1.00/39.01823 ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična.

7. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt CZ.1.12/2.1.00/42.02110 Navýšení parkovacích možností Tererovo 
náměstí

8. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy.

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

29 Novelizace Informační koncepce SMOL (IK)
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
verzi 1.1. Informační koncepce

2. ukládá
tajemníkovi MMOl předložit návrh kompetenčního a personálního řešení povinností SMOl 
- vyplývajících ze stávajících a připravovaných legislativních norem v oblasti zajištění 
bezpečnosti IT.
T: 30. 9. 2014
O: Večeř Jan, Bc., tajemník

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník

Bod programu: 24.

30 MPO - žádost - revokace usnesení
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
Předloženou důvodovou zprávu

2. revokuje
usnesení ze 128. schůze Rady města Olomouce, konané dne 2. 9. 2014, bod č. 49, část 3, 
kterým byl primátor SMOl JUDr. Martin Major, MBA pověřen  podpisem dohody o splátkách a 
v případě jejího neplnění vymáhání dlužné částky prostřednictvím ekonomického odboru 
MMOl

3. pověřuje
  primátora SMOl JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu dohody o splátkách dle předložené 
důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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31 Pojmenování ulice
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s navrženými názvy dle důvodové zprávy

3. ukládá
doplnit důvodovou zprávu a předložit navržené názvy jako rozšíření bodu Pojmenování ulice 
na zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.

32 SK Sigma Olomouc, a. s. -  dokončení navýšení základního 
kapitálu

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s rozpočtovou změnou dle důvodové zprávy

3. ukládá
předložit radou doporučený návrh na nejbližší jednání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 27.

33 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru 
evropských projektů a odboru investic Magistrátu města 
Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
a) organizační změny v odboru evropských projektů a odboru investic Magistrátu města 
Olomouce dle předložené důvodové zprávy
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2014

3. ukládá
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" se zakomponováním změn dle 
důvodové zprávy
T: 30. 9. 2014
O: Večeř Jan, Bc., tajemník

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 28.

34 Různé
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
poskytnutí náhrady odměny uvolněným členům zastupitelstva za nevyčerpanou dovolenou 
z roku 2013

3. ukládá
poskytnout náhradu odměny za nevyčerpanou dovolenou z roku 2013 uvolněným členům 
zastupitelstva
T: říjen 2014
O: Večeř Jan, Bc., tajemník

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.

35 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011, č. 8/2011, 
č. 4/2012, č. 6/2012, č. 3/2013 a 1/2014

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek 
č. 16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011, č. 8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012, č. 3/2013 a 1/2014
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3. ukládá
1. náměstkovi primátora Ing. Vlachovi předložit na zasedání ZMO konané dne 15.9.2014 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek 
č. 16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011, č. 8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012, č. 3/2013 a 1/2014
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 30.

JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce

Ing. Ivo Vlach v. r. 
1. náměstek primátora




