
 

USNESENÍ 
 

ze 133. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 10. 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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním 
plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 14. 10. 2014 dle části A)upravené důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A) a B) upravené důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- část 6 bodu 8 usnesení RMO ze dne 18.11.2013 týkající se Cyklodopravy, dle důvodové 
zprávy část A) 
- část 4 bodu 39 usnesení RMO ze dne 23.7.2013 týkající se Investiční akce KMČ, dle 
důvodové zprávy část A) 
- část 4 bodu 3 usnesení RMO ze dne 30.10.2012 týkající se Rozária a botanické zahrady - 
návrhu dalšího postupu, dle důvodové zprávy část B) 
 

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

 
 

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

1. schvaluje 
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 xxxxxxxxxxx za podmínky, že 
pan xxxxxxxxxxxx složí kauci odpovídající výši tříměsíčního nájemného před podpisem 
nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. nevyhovuje žádosti 
pana Jana Marka o 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 dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1.  
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3. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 65 důvodové zprávy ve věci 
schválení koupě části pozemku parc. č. 200/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 200/5 ostatní 
plocha) o výměře 6 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného 
vlastníka -  komunikace (sjezd), kanalizace, včetně revizní šachty a kabelová přípojka NN, 
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem koupě, ze společného 
jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši 18 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 

4. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 624/22 ostatní plocha o výměře 116 m2 a parc. č. 
624/4 ostatní plocha o celkové výměře 40 m2, vše v   k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 

5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti MERIT REAL a.s. o prodej částí pozemků parc. č. 624/22 ostatní plocha 
o výměře 116 m2 a parc. č. 624/4 ostatní plocha o celkové výměře 40 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním staveb příjezdové účelové komunikace 
a chodníku na pozemcích parc. č. 624/4 a parc. č. 624/22, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc se společností MERIT REAL a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 

7. schvaluje 
záměr pronajmout části 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 m2parc. 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 
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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 dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na 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 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 a 14 ks 
lisovacích kontejnerů se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6.  
 

9. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 6/1 zahrada (dle GP parc. č. 6/1 zahrada) o výměře 
72 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka – 
vodovodní přípojka a podzemní kabelové vedení NN, které nejsou součástí tohoto pozemku 
a nebudou proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

10. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 6/1 zahrada (dle GP parc. č. 6/3 zahrada) o výměře 
23 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

11. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 7. 2014, bod programu 2, bod 3.8. důvodové zprávy ve věci 
schválení změny smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 200 m2    
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené se společností Dopravní podnik města Olomouce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

12. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 200 m2        
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené se společností Dopravní podnik města Olomouce, 
a.s. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl.   
o výměře 187 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy               
a ke změně účelu nájmu z rozšíření a užívání parkovací plochy pro autobusy a umístění a 
provozování kompaktní trafostanice vn/nn na umístění a provozování kompaktní trafostanice 
vn/nn dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

13. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 6. 2014, bod programu 2, bod 3.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení nájmu části pozemku parc. č. 85/32 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
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14. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 6. 2014, bod programu 2, bod 3.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení nájmu části pozemku parc. č. 85/32 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc společnosti VPO Protivanov, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

15. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 85/32 ostat. pl. o výměře 24 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

16. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxx o pacht pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 1 500 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

17. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 147/2 orná půda o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

18. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

19. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/15/2011/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxx  a xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

20. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 6.1. 
 

21. uděluje 
souhlas společnosti TwigoNet Europe, SE  se zahájením prací na uložení optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 575/1, parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, 
parc. č. 575/5, parc. č. 575/6, parc. č. 575/25, parc. č. 575/38, parc. č. 728/12, parc. č. 
728/14, parc. č. 735, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 235/23, parc. 
č. 235/28, vše orná půda, parc. č. 261/1, parc. č. 311/14,  parc. č. 451/42, parc. č. 497/2, 
parc. č. 535, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc za podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 6.2. 
 

22. nevyhovuje žádosti 
společnosti AB Centre s.r.o. o snížení nájemného za nájem části pozemku parc. č. 1086/12 
ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě bod č. 1.1.  
 

23. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 1051/2 ostatní plocha o celkové výměře 15 m2       
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2.  
 

24. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku části pozemků parc. č. 1517/151 trvalý travní porost              
o výměře 2 m2, parc. č. 1635/1 lesní pozemek o  celkové výměře 18 m2, parc. č. 1640 lesní 
pozemek o celkové výměře 9 m2,  parc. č. 1650/1 lesní pozemek o celkové výměře 8 m2, 
parc. č. 1687/6 lesní pozemek o celkové výměře 8 m2, parc. č. 1655/1 lesní pozemek             
o výměře 2 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, parc. č. 778/1 
ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 17/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc, parc. č. 590/31 lesní pozemek o celkové výměře 8 m2 v k. ú. 
Střeň, obec Střeň, parc. č. 608/3 lesní pozemek o celkové výměře 8 m2, parc. č. 615/2 lesní 
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pozemek o celkové výměře 8 m2, vše v k. ú.  Unčovice, obec Litovel, parc. č. 236/49 ostatní 
plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 1223/13 lesní pozemek              
o výměře 2 m2, vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy, parc. č. 997 vodní plocha o výměře 2 m2     
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.3.  
 

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

 
 

3 Prodej domů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod 1.1. 
 

3. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 575/2 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 

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

 
 

4 Veřejná zakázka č. 14029 - Povel - obytná zóna - revitalizace a 
regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I - revokace II - zahájení, 
komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I 
– revokace II zahájení, komise“ archivní číslo 14029. 
b) financování dle VARIANTY B. 
 

3. 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. 
 

4. pověřuje 
primátora JUDr. Martina Majora, MBA  
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
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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: 4. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 14060 - Tropický pavilon ZOO Olomouc - 
vyloučení, zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Tropický pavilon ZOO Olomouc“ archivní číslo 14060. 
 

2. vylučuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil požadavky 
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle návrhu hodnotící komise obsaženém        
v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 4. 1. 
 

 
 

6 Rozpočtové změny roku 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2014 dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2014 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

7 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2015 - I. čtení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se návrhu rozpočtu SMOl na rok 2015 včetně všech 
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příloh  
 

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

8 Změny jízdních řádů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změny jízdních řádů dle předložené důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
změny názvů zastávek dle upravené důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat dopravce  
T: říjen 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

9 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: 9. 
 

 
 

10 Příspěvek na pořízení kontejneru pro čerpáni vody                     
a záchranářské nafukovací haly 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zařadit požadavek do soupisu nekrytých požadavků roku 2014 dle důvodové zprávy 
T: říjen 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 
 

11 Pracovní cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast na zahraniční cestě dle upravené důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s využitím služebních vozidel dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

12 Strojovna zimního stadionu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Smlouvu o podnájmu dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
prověřit možnost výstavby technologického zařízení pro chlazení ledové plochy na zimním 
stadionu v prostorách ZS nebo na přilehlých pozemcích ve vlastnictví SMOl a předložit návrh 
řešení radě města do konce roku 2014 
T: prosinec 2014 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 
 

13 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 
 
 

14 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - 
Extraliga ledního hokeje 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. uděluje 
HC Olomouc s.r.o, IČ.25849123,Hynaisova 9a, 772 12 Olomouc výjimku ze zákazu 
stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání              
na veřejných prostranstvích na sportovní utkání Extraligy ledního hokeje v termínech dle 
přílohy vždy v době od 17.00 - 21.00 hodin  
 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

15 Smlouva o poskytnutí dotace - Werichova parkoviště, 
Foerstrova podchod 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 3.678.328,0 Kč na realizaci projektu Werichova ulice - parkovací 
místa a přístupový chodník (CZ.1.06/5.2.00/07.09542) dle Registrace akce a Rozhodnutí         
o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013, která je 
přílohou č.1 důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 8.954.110,01 Kč na realizaci projektu Rekonstrukce a oprava 
podchodu pod vozovkou ulice Foerstrova (CZ.1.12/2.1.00/49.02282) za podmínek uvedených 
v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava, která je přílohou č. 2 důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
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5. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 
30996/2014-91/1 projektu Werichova ulice – parkovací místa a přístupový chodník 
(CZ.1.06/5.2.00/07.09542) 
 

6. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace         
na individuální projekt č. ÚRR D-2014/0249/OKP projektu Rekonstrukce a oprava podchodu 
pod vozovkou ulice Foerstrova (CZ.1.12/2.1.00/49.02282) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

16 Organizační záležitosti - Dodatek č. 12 "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. 12 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2014 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18. 
 

 
 

17 Soukromá Montessori mateřská škola  - stanovisko SMOl         
k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. vydává 
souhlasné stanovisko k zápisu soukromé Montessori mateřské školy v Olomouci do rejstříku 
škol a školských zařízení dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: říjen 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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18 Výstaviště Flora Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic dobropisovat fakturu dle textu upravené důvodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 
 

19 ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle varianty D v závěru upravené důvodové zprávy. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 21. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


