
 

USNESENÍ 
 

z 17. schůze Rady města Olomouce, konané dne 29. 4. 2015 
 
 

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 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2015 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 

2 EIB - revize úrokové sazby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
úrokovou sazbu dle varianty C 
 

3. ukládá 
předložit schválené parametry úrokové sazby na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
uzavřít dodatek úvěrové smlouvy s EIB - sjednání úrokové sazby, dle schválené varianty 
T: 19. 5. 2015 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Aktualizace registrací SDH Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním sídla sboru dobrovolných hasičů dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA., 1. náměstka primátora, k podpisu souhlasu vlastníka nemovité 
věci s umístění sídla dle důvodové zprávy 
T: 19. 5. 2015 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 

4 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženu důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat předsedy a členy příslušných KMČ o schválených změnách 
T: 12. 5. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

5 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním 
plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 29.4. 2015 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
 

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

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 6. 
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6 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. neschvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 100 m2 v 1. NP budovy č. p. 13, byt. dům, Horní 
náměstí č. o. 18, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří      
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

2. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem prostor o celkové výměře 100 m2 v 1. NP budovy č. p. 13, 
byt. dům, Horní náměstí č. o. 18, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. neschvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 23 m2 v 1.NP budovy č. p. 13, byt. dům, Horní 
náměstí č. o. 18, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha  a nádvoří 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 

4. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Huzová, obec 
Huzová, jehož součástí je zejména budova č. p. 259, rodinný dům, vedlejší hospodářská 
budova, studna,  domácí čistička odpadních vod a oplocení, část pozemku parc. č. 2600/1 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) o výměře 1368 m2, jehož součástí 
je oplocení, část pozemku parc. č. 2600/4 zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) o výměře 
3035 m2, jehož součástí je oplocení, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová formou obálkové 
metody. 
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši  
2.200.000,- Kč. Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný 
kupující je povinen kupní smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města 
Olomouce o prodeji předmětných nemovitých věcí. Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou 
kupní cenu předmětných nemovitých věcí a budoucí záměr využití. 
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 50.000,- Kč na depozitní účet 
statutárního města Olomouce nebo doklad o složení kauce ve výši 50.000,- Kč na pokladně 
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 nebo  Palackého 14, Olomouc a nezbytné údaje 
o účtu, na který bude případně vrácena. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a 
bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci 
zájemce (u právnické osoby název, sídlo a IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt a bydliště). 
Nabídky budou doručeny do 27. 5. 2015 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce,  Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
HUZOVÁ 259“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno u právnické osoby název a sídlo nebo 
u fyzické osoby jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky 
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční dne 11. 5. 2015 ve 14:30 hod.  Informace 
o prodávaných nemovitých věcech, nájemní smlouvě a znaleckém posudku lze získat 
na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení 
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11  Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, 588 488 455. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit  dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1042/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. st. 
1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.8. 
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6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádostem paní xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxxx  o prodej pozemku 
parc. č. 87/21 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.9. 
 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 959, 960, 
961, bytový dům, Masarykova 61, Jeremenkova 30, 32, na pozemcích parc. č. st. 135/4, st. 
135/6, st. 135/5, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to 
nad částmi pozemků parc. č. 404/1 ostatní plocha o výměře 1,08 m2, parc. č. 404/2 ostatní 
plocha o výměře 1,01 m2, parc. č. 404/6 ostatní plocha o celkové výměře 4,89 m2, parc. č. 
404/7 ostatní plocha o celkové výměře 2,15 m2, parc. č. 404/8 ostatní plocha o výměře 3,61 
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
se Společenstvím vlastníků domu ul. Masarykova č.p. 959/61 a Jeremenkova 960/30,961/32, 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.  
 

8. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 205 m2, 
jehož součástí je budova č. p. 76, tech. vyb. a pozemek parc. č. st. 126 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 401 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

9. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 127 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2, 
jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba, pozemek parc. č. st. 128 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 74 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba, pozemek parc. 
č. st. 191 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2, jehož součástí je budova bez 
č.p./č.e., tech. vyb., pozemek parc. č. st. 192 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2, 
jehož součástí je budova č.p./č.e., tech. vyb., pozemky parc. č. 31/56 orná půda o výměře 41 
m2, parc. č. 31/57 orná půda o výměře 23 m2, parc. č. 31/58 orná půda o výměře 26 m2, 
parc. č. 31/60 orná půda o výměře 207 m2, část pozemku parc. č. 31/8 orná půda o výměře 
20 525 m2, část pozemku parc. č. 31/54 orná půda o výměře 450 m2, část pozemku parc. č.  
31/55 orná půda o výměře 1 527 m2 a část pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře 
180 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Zájemci o pronájem mohou podat své 
nabídky i jen na část výše uvedených nemovitých věcí dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

10. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 612 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 612/2 
ostatní plocha) o výměře 76 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, na kterém se nachází 
stavby jiného vlastníka – zejména oplocení, přípojka plynu a přípojka elektřiny, které nejsou 
součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 
2.2. 
 

11. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 80 orná půda (dle GP parc. č. 80/5 orná půda) o výměře 
31 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

12. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 132/1 zahrada o výměře 1 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxx, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – část místní komunikace III. třídy (chodník), která není součástí tohoto pozemku a 
nebude předmětem převodu, za části pozemku parc. č. 139/40 ostatní plocha (dle GP díl ,,b“ 
a díl ,,c“ ostatní plocha) o celkové výměře 0,22 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – 
stavba č. p. 642, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu. Výměra 
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části pozemku parc. č. 132/1 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc bude upřesněna po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

13. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 515 trvalý travní porost o výměře 49 m2         
v k. ú. Droždín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

14. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. st. 654 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 378, rodinný dům, 
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, parc. č. 401/43 orná 
půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - zejména 
zpevněná plocha a přípojky podzemního kabelového vedení NN, vodovodu a kanalizace, 
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a parc. č. 
401/36 orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka 
- zejména oplocení, bazén, úkryt na dřevo a úkryt na nářadí, které nejsou součástí tohoto 
pozemku a nebudou proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

15. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 641 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém 
se nachází stavby jiného vlastníka – zejména budova, rodinný dům, oplocení, dlážděná 
zpevněná plocha a rozestavěná terasa se schodištěm, které nejsou součástí tohoto pozemku 
a nebudou proto předmětem převodu  dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

16. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 239 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není 
součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu. Výměra části pozemku bude 
upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 310/6 ostatní plocha o výměře 240 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

18. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 310/6 ostatní plocha o výměře 240 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

19. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti MOSPA s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 403/30 ostatní plocha a částí 
pozemků parc. č. 403/5 ostatní plocha o výměře 110 m2, parc. č. 805/6 ostatní plocha 
o výměře 523 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

20. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 403/30 ostatní plocha o výměře 717 m2 a části pozemků 
parc. č. 403/5 ostatní plocha o výměře 110 m2, parc. č. 805/6 ostatní plocha o výměře 
523 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

21. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

22. nevyhovuje žádosti 
společnosti PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. o stanovení nájemného u nájmu části pozemku 
parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve výši 1,- Kč 



 6 

za celý předmět nájmu za rok dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

23. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

24. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 309/7 ostatní plocha o výměře 1 500 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

25. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. 669/1 orná půda o výměře 998 m2 a část pozemku parc. 
č. 668/2 orná půda o výměře 181 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc  dle důvodové 
zprávy bod č. 2.14. 
 

26. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 238 ostatní plocha o výměře 477 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

27. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – bezbariérovou garáž o výměře 24 m2 v 1. NP budovy č. p. 391, 
bydlení, ul. Družební č. o. 4, která je součástí pozemku parc. č. st. 916 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

28. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – část motogaráže o výměře 3 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, obč. 
vyb, ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

29. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 930 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352 (Tomkova 
40) Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

30. schvaluje 
záměr darovat úschovnu kol za rychlozbožím na pozemku parc. č. 804/3 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci dle důvodové 
zprávy bod č. 2.19. 
 

31. uděluje 
souhlas společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. s užíváním budovy č. p. 1202 
na pozemku parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc spolkem Asociace zahradnických společenstev, spolkem Svaz květinářů a floristů 
České republiky, spolkem Svaz školkařů České republiky a pobočným spolkem Územní 
sdružení Českého zahrádkářského svazu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

32. schvaluje 
uzavření dohody o zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání jednotky č. 37/2, jiný 
nebytový prostor, v budově č. p. 37 na pozemku parc. č. st. 1487/4 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc  za období od 14. 2. 2014 do 20. 10. 2014 
se společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

33. schvaluje 
uzavření dohody o zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání jednotky č. 37/2, jiný 
nebytový prostor, v budově č. p. 37 na pozemku parc. č. st. 1487/4 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za období od 20. 10. 2014 do 15. 3. 2015 
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a budovy č. p. 1202 na pozemku parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc za období od 2. 2. 2015 do 15. 3. 2015 se společností 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

34. uděluje 
souhlas společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. s podnájmem kanceláře č. S-4.06 
ve 4. NP budovy č. p. 1202 na pozemku parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc spolku Zelinářská unie Čech a Moravy, o.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1.  
 

35. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 31 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

36. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/001137/2015/Mlc uzavřené dne 13. 4. 2015 
s  pobočným spolkem Tělocvičná jednota Sokol Olomouc – Nový Svět. Změnou smlouvy 
o výpůjčce by mělo dojít ke změně odst. 1 čl. VII. Smlouvy a udělení souhlasu s vybudováním 
staveb zahradního domku „PRAKTIK“, dětského hradu a 2 houpaček na pozemku parc. č. 
724/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 

37. schvaluje 
výpověď z nájmu části pozemku parc.č. 390/9, zahrada, o výměře 15,08 m2 v k.ú. Hejčín, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

38. souhlasí 
s umístěním a provozováním sítě elektronických komunikací v objektu č.p. 1202 (víceúčelová 
stavba) na pozemku parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společností RIO Media a.s., za podmínek dle návrhu MPK dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5. 
 

39. nevyhovuje žádosti 
společnosti RIO Media a.s., o změnu smluvních podmínek (vyjma doby trvání smlouvy) 
pro umístění a provozování sítě elektronických komunikací v objektu č.p. 1202 (víceúčelová 
stavba) na pozemku parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

40. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 320/3 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, 
na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – zejména část komunikace, chodníku a čtyři 
sloupy veřejného osvětlení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování sátu ve věcech majetkových 
do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

41. doporučuje zastupitelstvu města 
nepřijmout nabídku ČR – Úřadu pro zastupování sátu ve věcech majetkových na úplatný 
převod pozemku parc. č. 320/3 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR – 
Úřadu pro zastupování sátu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

42. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 543/3 trvalý travní porost o výměře 
290 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
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43. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti Rádio Haná, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 99/1 ostatní plocha 
o výměře 154 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

44. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/53/2011/Hr uzavřené 
se společností ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 2505/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího, 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 8 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.4. 
 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města 
Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen nabídnout 
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 2505/2 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu ve výši 5 500,- Kč, pokud 
by ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu 
neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

47. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. OPD-S/21/2005/Sig uzavřené 
se společností ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

48. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 195/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího, 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 11 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.5. 
 

49. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi statutárním 
městem Olomouc a panem xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

50. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu a kanalizace vybudované na pozemku parc. č. 
849/90 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc v rámci stavby „Bytový komplex Sladké 
město, blok 3, vodovod, kanalizace“ se společností Holandská čtvrť s.r.o. jako prodávajícím, 
za kupní cenu 726,- Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

51. revokuje 
usnesení RMO ze dne 17. 2. 2015 bod programu 2, bod důvodové zprávy  6. 2. ve věci 
doporučení ZMO schválit uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, přechodu 
pro chodce, světelného signalizačního zařízení, veřejného osvětlení, vodorovného 
dopravního značení a svislého dopravního značení vybudované v rámci stavby „Dopravní 
napojení areálu BEA“ na pozemcích parc. č. 624/1, parc. č. 624/25 a parc. č. 624/26, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi společností Regionální centrum 
Olomouc s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím za kupní 
cenu 6,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
52. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace, přechodu pro chodce, světelného 
signalizačního zařízení, veřejného osvětlení, vodorovného dopravního značení a svislého 
dopravního značení vybudované v rámci stavby „Dopravní napojení areálu BEA“ 



 9 

na pozemcích parc. č. 624/1, parc. č. 624/25 a parc. č. 624/26, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, mezi společností Regionální centrum Olomouc s.r.o. jako dárcem 
a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

53. bere na vědomí 
změnu trasy uložení podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 370 ostat. pl. 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc u zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

54. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 312/3 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

55. revokuje 
usnesení RMO ze dne 30. 6. 2009, bod programu 3, bod 2.32 důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
parovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1562/21 ostat. pl., parc. č. 1903/39 orná půda, parc. 
č. 1959/1 ostat. pl., parc. č. 1960/1 ostat. pl. a parc. č. 1960/2 ostat. pl., vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

56. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování parovodního vedení na pozemcích parc. č. 
1562/21 ostat. pl., parc. č. 1903/39 orná půda, parc. č. 1959/1 ostat. pl., parc. č. 1960/1 ostat. 
pl. a parc. č. 1960/2 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

57. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1123/2 ostat. pl. a parc. č. 533/68 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

58. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
schválit zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 116/31 a parc. č. 116/37, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

59. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 294 a parc. č. 282, vše ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

60. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 294 a parc. č. 282, vše ostatní 
plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

61. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

62. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
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podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.7. 
 

63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 116/2, parc. č. 116/24 a parc. č. 116/27, vše ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.8. 
 

64. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 116/2, parc. č. 116/24 a parc. č. 
116/27, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

7 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc.č. 1232/9 ostatní plocha o výměře cca 
100 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, za účelem realizace investiční akce: „Jižní – dopravní 
opatření“. Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží 
Správě silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu 
realizace stavby, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

8 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 0+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 0+2 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Horní náměstí 18, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s JIKA - Olomoucké dobrovolnické 
centrum, o.s. dle důvodové zprávy bod 1c) 
d) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk se xxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a) 
e) Sokolská 48, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2b) 
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx,  U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, 8.května 36, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérový byt: 
xxxxx, xxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, xxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Ztracená 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxx, xxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc - na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc  
xxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d) 
 

4. schvaluje 
výpovědi z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 4 , Olomouc, byt č. 9 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc, byt č. 7 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc, byt č. 14 
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c) 
 

5. nevyhovuje 
žádosti o snížení nájemného u bytu č. 3, tř. Spojenců 14, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 6)  
žádosti o výměnu bytu č. 2, Dolní náměstí 7, Olomouc 
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dle důvodové zprávy bod 7) 
 

6. schvaluje 
demolici objektů uvedených  v důvodové zprávě  bod  A.  
 

7. schvaluje 
opravu objektu uvedeného v důvodové zprávě bod B.  
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

9 Bikepark Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
převzetí majetku OVVI dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
převzetí nově vybudovaného majetku, tj. dráhy, překážky, rozjezdový pahorek se schodištěm, 
sklad pro správce, obslužná komunikace, parkoviště, přípojka NN, vysazené stromy a keře 
do majetku a správy OVVI 
T: říjen 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 

10 Ulice Holická - Babíčkova, cyklostezka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
převzetí majetku odborem dopravy a odborem životního  prostředí dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
převzetí cyklostezky, chodníku, vozovky a místa pro přecházení do majetku a správy odboru 
dopravy 
T: říjen 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 

 
4. ukládá 
převzetí výsadby stromů na základě uzavřené smlouvy o následné péči do údržby odboru 
životního prostředí 
T: říjen 2015 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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11 Lošov, Pod Hvězdárnou - rekonstrukce komunikace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
schvaluje postup dle odstavce C) Návrh na řešení 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

12 Lošov, Zlaté Doly - revokace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
bod 12 usnesení RMO ze dne 3.3.2015 
 

3. schvaluje 
uzavření nového znění smlouvy dle přílohy č. 3 o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací  se společností O2 Czech Republic, a.s. 
 

4. ukládá 
oboru investic uzavřít smlouvu dle přílohy č. 3 o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací se společností O2 Czech Republic, a.s. 
T: 26. 5. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

13 Tř. Kosmonautů, smlouva o společném financování stavby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o společném financování stavby dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o společném financování stavby 
T: 12. 5. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16. 
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14 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním  předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ LA FÉE v ul. 
Ostružnická 13, Olomouc, v rozsahu 9 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxx, Potoční, Vikýřovice 74, 
788 13, na dobu od 1.5. do 31.10. 2015.    
 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení SIDE STREET v ulici 
Kapucínská 1 , Olomouc, v rozsahu 18,75 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 5.5. do 31.10. 2015.   
 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PIVNICE v ulici 
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 38,5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx, Stříbrnice 91, 752 01, 
na dobu od 1.5. do 31.10.  2015.    
 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení NAŠE CAFÉ v ulici 
Dolní náměstí 15, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele  Sociální družstvo Stabilita 
Olomouc, Lafayettova 9, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 5.5. do 31.10.  2015.   
 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TAVERNA ALLEGA 
v ul. Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 13 m2 pro žadatele fu Nabital Group s.r.o., Dolní 
náměstí 18/48, 779 00 Olomouc, na dobu od 19.5. do 31.10. 2015.    
 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ 
v ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 8 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Okružní 7, 
Olomouc na dobu od 1.5. do 1.10. 2015. 
 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFE-BAR 
TŘINÁCTKA v ulici tř.Svornosti 13, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx, 
tř.Svornosti 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10.  2015.    
 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MY MEAL v ul. tř.Míru 
32, 779 00 Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele fu My Meal Delivery s.r.o., U Mlýnského 
potoka 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 5.5. do 31.10. 2015.      
 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení GREEN BAR v ul. 
Ztracená 3, Olomouc, v rozsahu 21,90 m2 pro žadatele fu GREEN BAR Veget s.r.o., 
Ztracená 3, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 15.9. 2015.    
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 17. 
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15 Letiště Olomouc Neředín - smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č.4 smlouvy  s TWIN TRANS s.r.o. 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č.4 smlouvy s TWIN TRANS s.r.o. 
T: 12. 5. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 18. 
 

 
 

16 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: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 19. 
 

 
 

17 Audit systému evidence a vyřizování přestupků u Městské 
policie Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření uvedená v části IV., bodu B. předložené Zprávy 
č. 3/2015 o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 31.3.2015 
T: 30. 6. 2015 
O: ředitel Městské policie Olomouc 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 20. 
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18 Kontrola využití podpory u Římskokatolické farnosti svatého 
Václava Olomouc   

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 21. 
 

 
 

19 Využití podpor u sdružení Hanácký paraklub 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací přijmout nápravná opatření 
T: 2. 6. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 22. 
 

 
 

20 Využití podpory u sdružení SPES na poradnu pro dlužníky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 23. 

 
 
 

21 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl v roce 2014        
na projekt "Mediační centrum Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 24. 
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22 Malé projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 25. 
 

 

23 Zahraniční služební cesta do Krakova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 

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

 

24 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle předložené důvodové 
zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
  
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

25 Organizační záležitosti - Závazné stanovisko obce k doplatku 
na bydlení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
odboru sociálních věcí MMOl ve spolupráci s komisí bytovou RMO ihned zajišťovat 
součinnost SMOl ve smyslu § 33 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů  
T: 12. 5. 2015 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

3. vydává 
závazné stanovisko dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů, kterým uděluje souhlas, aby v době od 1. 5. 2015 do 31. 8. 2015 
pro účely řízení o doplatku na bydlení krajská pobočka Úřadu práce ČR určila za osobu 
užívající byt každého, kdo užívá na území statutárního města Olomouce za účelem bydlení 
ubytovací zařízení 
 

4. ukládá 
náměstkovi primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi ihned informovat o vydání závazného 
stanoviska dle bodu 3. tohoto usnesení ředitele Úřadu práce ČR - krajské pobočky v 
Olomouci 
T: 12. 5. 2015 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

5. ukládá 
náměstkovi primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi předložit RMO pravidla pro udělování 
souhlasu či nesouhlasu formou závazného stanoviska dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a informovat ji o realizaci a 
dopadech bodů 2. a 3. tohoto usnesení  
T: září 2015 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

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

 

26 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
dořešit podnájemní vztah s p. xxxxxxxxxx k Bocca Clubu 
T: 2. 6. 2015 
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 
 

 

 

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

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

  

 


