
 

USNESENÍ 
 

z 23. schůze Rady města Olomouce, konané dne 16. 6. 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 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 16.6.2015 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
část 2 bodu 10 usnesení Rady města Olomouce ze dne 14.7.2014 týkající se Fortu Tafelberg 
 

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

 
 

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

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 13, Horní náměstí 18, bytový dům, formou 
obálkové metody.  
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 31.000.000,- 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 
předmětné nemovité věci. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětné 
nemovité věci a budoucí záměr využití.  
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.000.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce 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 18. 8. 2015 do 15:30 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 HORNÍ NÁMĚSTÍ 
18“.  
Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby název a sídlo nebo u fyzické osoby jméno, 
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příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto 
termínu nebude brán zřetel. Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 9. 7. 2015 v 10:00 hod. 
Informace o prodávané nemovité věci, uzavřených nájemních smlouvách, Dohodách 
o provedení stavebních úprav v pronajatém bytě vlastním nákladem  
a finančním vyrovnáním, Smlouvách ve smyslu § 51 a § 50a, zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, znaleckém a statickém posudku lze získat na Magistrátu města 
Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 
10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 459, 588 488 458.  
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 101 m2 v 1. NP budovy č. p. 
13, Horní náměstí 18, bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti MEDDLE,s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2.   
 

3. schvaluje 
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 147,71 m2 v 1. PP budovy č. 
p. 13, Horní náměstí 18, bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 

4. schvaluje 
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 97,70 m2 ve 2. NP budovy č. 
p. 13, Horní náměstí 18, bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 

5. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.6. 
 

6. 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  1.990.000,- 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 30.000,- Kč na depozitní účet 
statutárního města Olomouce nebo doklad o složení kauce ve výši 30.000,- 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 25. 8. 2015 do 15:30 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 
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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 22. 7. 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.  
 
7. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 70 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení a budova č. p. 60,  které 
nejsou součástí pozemku a nebudou proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 
1.8. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 433, 
Jeremiášova 12, bytový dům, na pozemku parc. č. st. 648 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Povel, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 451/40 ostatní plocha o výměře 6,12 m2 
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce se Společenstvím 
vlastníků Jeremiášova 433/12, Olomouc – Povel dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 

9. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1647/3 orná půda (dle GP díl „d“ a díl „a“) o celkové 
výměře 2 234 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby 
jiného vlastníka - zejména budova skladovací a výrobní haly s administrativou a oplocení, 
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, část pozemku 
parc. č. 1647/4 orná půda (dle GP díl „e“, díl „b“ a díl „f“) o celkové výměře 2 335 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – zejména 
budova skladovací a výrobní haly s administrativou, oplocení, zpevněná plocha, komunikace, 
parkovací stání, kanalizace a podzemní kabelové vedení NN které nejsou součástí tohoto 
pozemku a nebudou proto předmětem převodu a část pozemku parc. č. 1647/5 ostat. pl. (dle 
GP díl „c“ a díl „g“) o celkové výměře 1 365 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavby jiného vlastníka – zejména budova skladovací a výrobní haly 
s administrativou, oplocení, zpevněná plocha, komunikace, parkovací stání a kanalizace, 
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. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/128 ostatní 
plocha) o výměře 1 523 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které se nachází 
stavby jiného vlastníka – zejména podzemní kabelové vedení VN, podzemní kabelové vedení 
NN a parovod, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu 
dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

11. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1134/1 ostatní plocha o výměře 250 m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení a 
podzemní telekomunikační vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
 
12. schvaluje 
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záměr prodat pozemek parc. č. 364/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, garáž, 
která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 
2.5.  
 

13. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 779/29 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova bez čp/če, 
tech. vyb, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

14. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 369/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova bez čp/če, tech. vyb, 
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy 
bod č. 2.7. 
 

15. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1206/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – stavba bez čp/če, garáž, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod 
č. 2.8. 
 
16. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou. Výměra části pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

17. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 904/50 orná půda v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

18. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 438/50 ostatní plocha o výměře 63 m2 a část pozemku 
parc. č. 438/46 ostatní plocha o výměře 90 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11.   
 
19. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx o zachování stejných náležitostí nové nájemní smlouvy na pozemek 
parc. č. 438/50 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

20. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 140/13 ostat. pl. o výměře 27 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

21. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1678/100 orná půda o výměře 6 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
22. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 1120/7 ostat. pl. o výměře 426 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
23. schvaluje 
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záměr propachtovat část pozemku parc. č. 249/1 vodní plocha o výměře 195 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

24. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 1123/1 orná půda o výměře 265 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

25. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 239 zahrada o výměře 31 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

26. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 673/4 orná půda o výměře 196 m2 a část pozemku 
parc. č. 693 ostatní plocha o výměře 200 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

27. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek o výměře 
100 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

28. schvaluje 
předběžný záměr koupit pozemek parc. č. 670/60 ostatní plocha o výměře 1 117 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího – místní 
komunikace, veřejné osvětlení, vodovod a kanalizace, a dále stavby jiného vlastníka – 
zejména optické kabelové vedení, kabelové vedení NN, plynovod, které nejsou součástí 
pozemku a nebudou předmětem převodu, z podílového spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10) a pana xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 7/10) do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

29. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 174,20 m2 v 1. NP budovy č. p. 358, bydlení, ul. 
Ostružnická č. o. 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 308 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

30. schvaluje 
změnu smluv o nájmu ploch hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 na pozemcích parc. č. st. 1388/1, 
parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, uvedených pod č. 1 - 15 důvodové zprávy, a to dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 

31. ukládá 
odboru dopravy zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu ploch hangárů W1 č. 31 a W2 
č. 32 na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, uvedených pod č. 1 – 15 důvodové zprávy, 
a to dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
T: 25. 8. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

32. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. OD/NAJ/002481/2014/Zem 
uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni 30. 4. 2015 dle důvodové zprávy bod č. 2.23.  
 

33. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 7, 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23.  
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34. nevyhovuje žádosti 
žádosti spolku 1. Letecký školní pluk o nájem budovy bez č.p./č.e., jiná stavba, na pozemcích 
parc. č. st. 1347/1 a parc. č. st. 1347/2, oba zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc (budova č. 82) a budovy bez č.p./č.e., jiná stavba, na pozemcích parc. č. st. 1348/1 
a st. 1348/2, oba  zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (budova č. 88) 
dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

35. ukládá 
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi vyzvat prostřednictvím společnosti Správa 
nemovitostí Olomouc, a.s. spolek 1. Letecký školní pluk k úhradě bezdůvodného obohacení 
za užívání budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 1347/1 a parc. č. st. 
1347/2, oba zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (budova č. 82) a 
budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 1348/1 a st. 1348/2, oba  
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (budova č. 88) od 1. 2. 2015 
ve výši 43 290,- Kč/rok v termínu nejpozději do 30. 6. 2015 dle důvodové zprávy bod č. 3.1.   
T: 21. 7. 2015 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

36. schvaluje 
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. st. 380/1 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 39 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ve výši 
2 452,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

37. schvaluje 
odpuštění úroku z prodlení Římskokatolické farnosti Olomouc – Holice dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
 

38. schvaluje 
uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 19.662,- Kč s paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

39. schvaluje 
odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/-Z/58/2008/Plh uzavřené dne 29. 12. 2008 
s xxxxxxxxxxxxxxx jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem částí pozemků parc. č. 735/26 
orná půda o výměře 210 m2 a parc. č. 846/1 ostatní plocha o výměře 119 m2, vše v  k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, a podání žaloby na vyklizení v případě nevyklizení předmětu nájmu 
dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

40. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 449/30 ostat. pl. o výměře 1 490 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc se všemi součástmi a příslušenstvím Univerzitě Palackého v Olomouci se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

41. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 449/30 ostat. pl. o výměře 
1 490 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se všemi součástmi a příslušenstvím s 
Univerzitou Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

42. nevyhovuje žádosti 
Univerzity Palackého v Olomouci týkající se umístění mobilní buňky na části pozemku parc. č. 
449/30 ostat. pl. o výměře 1 490 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.6. 
 

 

43. schvaluje 
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pacht části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

44. revokuje 
usnesení RMO ze dne 30. 9. 2014, bod programu 2., bod 3.28. důvodové zprávy ve věci  
schválení pachtu části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 199 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
45. souhlasí 
s využitím pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 3485 m2 a části pozemku parc. č. 
531/1 ostatní plocha o výměře 2500 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro 
pořádání akce Dřevorubecké závody Svatý Kopeček, za podmínek dle důvodové zprávy bod 
č. 3.9. 
 

46. souhlasí 
s podnájmem prostor o výměře 22,50 m2 v 1. NP 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, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

47. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pacht pozemku vedeného v katastru nemovitostí ve zjednodušené 
evidenci – parcela původ Pozemkový katastr PK parc. č. 1328/2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy 
dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

48. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí 
ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr PK parc. č. 1328/2 v k. ú. 
Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

49. schvaluje 
podání žaloby na nahrazení projevu vůle společnosti eVector.cz s.r.o. v části týkající se 
nabytí stavby vodovodu dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
50. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na stavbu přístupového chodníku na pozemku parc. č. 150/3 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárcem 
dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

51. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s rozšířením účelové komunikace na pozemcích parc. 
č. 959/19 a parc. č. 1110/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se 
společností Regionální centrum Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 

52. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx  o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2012/Hoa, dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-
PS/5/2012/Hoa, dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/8/2012/Hoa a dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/4/2012/Hoa dle důvodové  
zprávy bod č. 5.4. 
 

53. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu kanalizačního řadu budovanou v 
rámci stavby „Prodloužení kanalizačního řadu – ul. Rybářská“ se společností Výstavba RD 
Nový Svět, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

54. schvaluje 
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uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na kanalizační řad 
DN 250 na pozemcích parc. č. 848/1 orná půda a parc. č. 735/35 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se společností Výstavba RD Nový Svět, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.6. 
 

55. uděluje 
souhlas společnosti STAFOS- REAL, s.r.o. se změnou stavby SO 3 – komunikace a 
zpevněné plochy budované v rámci stavby „Bytový dům A2, Olomouc Povel, Jánského“ a 
stavby „Bytový dům A3, Olomouc Povel, Jánského“ dle přílohy č. 9 důvodové zprávy bod č. 
5.7. 
 

56. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 959/17 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

57. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 123/1 
ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.2.  
 

58. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 290/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

59. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 137. ve věci schválení zřízení 
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku 
parc. č. 1419/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

60. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1419/1 ostat. pl. a parc. č. 598/1 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

61. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 619/4 ostat. pl., parc. č. 613/1 ostat. pl., parc. č. 607/2 ostat. pl., parc. č. 437/2 ostat. 
pl., parc. č. 866 ostat. pl., parc. č. 437/1 ostat. pl., parc. č. 614/3 ostat. pl., parc. č. 615/5 
ostat. pl., parc. č. 624/16 ostat. pl., parc. č. st. 485 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.5. 
 

62. revokuje 
usnesení RMO ze dne 2. 6. 2015, bod programu 2, bod 4.29 důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO schválit prodej pozemků parc. č. st. 1264 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba – budova bez čp/če, jiná st. ve 
vlastnictví kupujícího, parc. č. st. 1265/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází  stavba – budova bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví kupujícího,  
parc. č.  781/15 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, 
zejména ochranná protipovodňová zídka plnící funkci i oplocení a zpevněná plocha 
betonovým panelem ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 781/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména ochranná protipovodňová zídka plnící 
funkci i oplocení, ocelový přístřešek, zpevněná plocha betonovými panely, část zpevněné 
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asfaltové plochy a oplocení ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 779/28 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba, zejména oplocení ve vlastnictví 
kupujícího, parc. č. 779/27 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavba, zejména ochranná protipovodňová zídka plnící funkci i oplocení ve vlastnictví 
kupujícího, parc. č. 779/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavby, zejména stavba plechového skladu, zpevněná plocha betonovými panely a 
oplocení ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 779/6 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba, zejména podzemní ochranná protipovodňová zídka 
ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 779/23 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavba, zejména oplocení ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 775/19 orná 
půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména zpevněná 
plocha betonovými panely a oplocení ve vlastnictví kupujícího a pozemek parc. č. 779/14 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ČR - Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve 
výši 2 980 164,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.1. 
 

63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. st. 1264 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba – budova bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví kupujícího, 
parc. č. st. 1265/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se 
nachází  stavba – budova bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví kupujícího,  parc. č.  781/15 ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména ochranná 
protipovodňová zídka plnící funkci i oplocení a zpevněná plocha betonovým panelem ve 
vlastnictví kupujícího, parc. č. 781/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavby, zejména ochranná protipovodňová zídka plnící funkci i oplocení, 
ocelový přístřešek, zpevněná plocha betonovými panely, část zpevněné asfaltové plochy a 
oplocení, ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 779/28 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba oplocení ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 779/27 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba ochranné 
protipovodňové zídky plnící funkci i oplocení ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 779/2 ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména stavba 
plechového skladu, zpevněná plocha betonovými panely a oplocení, ve vlastnictví kupujícího, 
parc. č. 779/6 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba 
podzemní ochranné protipovodňové zídky ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 779/23 ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba oplocení ve vlastnictví 
kupujícího, parc. č. 775/19 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází 
stavby, zejména zpevněná plocha betonovými panely a oplocení, ve vlastnictví kupujícího a 
pozemek parc. č. 779/14 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ČR - Povodí Moravy, 
s.p. za kupní cenu ve výši 2 531 608,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.1. 
 

64. revokuje 
usnesení RMO dne 2. 6. 2015, bod programu 2, bod 4.36 důvodové zprávy ve věci 
doporučení  ZMO schválit prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 
700/37 orná půda o výměře 871 m2) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na které se nachází 
stavba, zejména rozestavěná budova ve vlastnictví kupujícího, společnosti K – stav stavební 
a.s. za kupní cenu ve výši 751 673,- Kč včetně DPH a části pozemku parc. č. 700/7 orná 
půda (dle GP parc. č. 700/38 orná půda) o výměře 836 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, 
na které se nachází stavby, zejména dvě rozestavěné budovy ve vlastnictví kupujícího a 
stavba jiného vlastníka - optické kabelové vedení, která není součástí tohoto pozemku a 
nebude proto předmětem převodu, společnosti K – stav stavební a.s. za kupní cenu ve výši 
721 468,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.2. 
 

65. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/37 orná půda) o výměře 
871 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na které se nachází rozestavěná budova ve 
vlastnictví kupujícího, a části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/38 orná 
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půda) o výměře 836 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na které se nachází stavby, 
zejména dvě rozestavěné budovy, ve vlastnictví kupujícího a dále stavba jiného vlastníka - 
optické kabelové vedení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
převodu, společnosti K – stav stavební a.s. za kupní cenu ve výši 1 473 141,- Kč včetně DPH 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 4.2. 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Veřejná zakázka č. 15063 - Návrh Olomouckých listů 2016- 
zahájení, komise, porota  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru 
k veřejné zakázce s názvem " Návrh Olomouckých listů 2016 ", archivní číslo 15063. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 104 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky soutěže o návrh. 
 

3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 a § 59 odst. 2  zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání 
obálek  a pro posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy, 
b) v souladu s ust. § 106  odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. porotu včetně náhradníků ve 
složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 4. 
 

 

4 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle upravené důvodové zprávy - část A 
 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2015 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2015 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 

 
 

5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemcem -  DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
 
b) na 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc - na 1 měsíc 
dle důvodové zprávy bod 1 a, b)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc, byt č. 8  
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c) 
 
3. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc, byt č. 14 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
4. souhlasí 
s podáním žádosti o demolici objektu č. 65 a 66 dle důvodové zprávy bod 4) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

6 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství na území města 
Olomouce, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, 
3/2011, 7/2011, 8/2011, 4/2012, 6/2012, 3/2013, 1/2014 a 3/2014 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
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obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, ve znění  obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, 3/2011, 
7/2011, 8/2011, 4/2012, 6/2012, 3/2013, 1/2014 a 3/2014 
 

3. ukládá 
1.náměstkovi primátora JUDr. Majorovi předložit na zasedání ZMO konané v září 2015   
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, ve znění  obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, 3/2011, 
7/2011, 8/2011, 4/2012, 6/2012, 3/2013, 1/2014 a 3/2014 
T: zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

7 Územní studie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 

 

8 Územní studie Pražská východ – Ovesniska a Pražská východ 
– Díly 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu  
 

2. souhlasí 
s navrženým řešením Územní studie Pražská východ – Ovesniska dle přílohy č. 3 DZ 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

9 Územní studie Hradisko - východ a Černá cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 
 

10 Chomoutov - vazba na Březce - cyklostezka 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

 

2. schvaluje 
další postup dle bodu C) č. 1 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic ihned postupovat dle bodu C) č. 1 důvodové zprávy 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

11 Lošov, Pod Hvězdárnou - rekonstrukce komunikace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
navrhovanou RZ ve výši 37 000,- Kč z rezervy odboru investic 
 

3. ukládá 
EO ve spolupráci s OI zajištění RZ z rezervy odboru investic MMOl  
ve výši 37 000,- Kč 
 
T: 21. 7. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci přeložky se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
 

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

 
 

12 Křičkova 4 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
další postup dle důvodové zprávy 
 

 

 

3. ukládá 
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odboru investic ve spolupráci s odborem ekonomickým okamžité zajištění rozpočtové změny 
dle důvodové zprávy 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

13 Energetická opatření na veřejných budovách - část 2, konečné 
vyúčtování projektu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zajištění archivace všech originálů účetních dokladů projektu "Energeticky úsporná  opatření 
na veřejných budovách, Olomouc – část 2" (rozděleného na objekty ZŠ Heyrovského 33, MŠ 
Bieblova 7, ZŠ Zeyerova 28, MŠ Wolkerova 34, ZŠ Tererovo náměstí 1 a ZŠ Demlova 18) 
včetně příslušných výpisů z bankovního účtu 4812532/0800 do konce června 2026 dle bodu 
2.3 důvodové zprávy  
T: 25. 8. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
zajištění archivace všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnými zakázkami 
vyhlášenými v rámci realizace projektu " Energeticky úsporná  opatření na veřejných 
budovách, Olomouc – část 2" (rozděleného na objekty ZŠ Heyrovského 33, MŠ Bieblova 7, 
ZŠ Zeyerova 28, MŠ Wolkerova 34, ZŠ Tererovo náměstí 1 a ZŠ Demlova 18)  do konce 
června 2026 dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
T: 25. 8. 2015 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru školství 
 

4. ukládá 
zajištění archivace veškeré dokumentace související s realizací projektu " Energeticky 
úsporná  opatření na veřejných budovách, Olomouc – část 2" (rozděleného na objekty ZŠ 
Heyrovského 33, MŠ Bieblova 7, ZŠ Zeyerova 28, MŠ Wolkerova 34, ZŠ Tererovo náměstí 1 
a ZŠ Demlova 18) do konce června 2026 dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
T: 25. 8. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu 
(rozděleného na objekty ZŠ Heyrovského 33, MŠ Bieblova 7, ZŠ Zeyerova 28, MŠ Wolkerova 
34, ZŠ Tererovo náměstí 1 a ZŠ Demlova 18)  a během této doby zabezpečit, že předmět 
podpory nebude převeden na jinou osobu (ani právně zatížen, zejména zastaven ve 
prospěch jiné osoby) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu (tj. minimálně do 
12.9.2017) 
T: 25. 8. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

6. ukládá 



 15 

zajistit zrušení zvláštního účtu č. 4812532/0800 z důvodu naplnění účelu projektu 
T: 25. 8. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

7. souhlasí 
s navrženými opatřeními u projektu " Energeticky úsporná  opatření na veřejných budovách, 
Olomouc – část 2 (rozděleného na objekty ZŠ Heyrovského 33, MŠ Bieblova 7, ZŠ Zeyerova 
28, MŠ Wolkerova 34, ZŠ Tererovo náměstí 1 a ZŠ Demlova 18) uvedenými v kap. 2 
Udržitelnost projektu 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

14 Povel jižní spojka, Řezníčkova hřiště – smlouva o poskytnutí 
dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 11 724 076,00 Kč na realizaci projektu Povel - Jižní spojka 
(CZ.1.12/2.1.00/49.02287) za podmínek uvedených v návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava 
č. ÚRR D-2015/0015/OKP, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 6 839 008,18 Kč na realizaci projektu ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště 
(CZ.1.12/2.1.00/57.02364) za podmínek uvedených v návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava 
č. ÚRR D-2015/0017/OKP, která je přílohou č. 2 důvodové zprávy 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt č. ÚRR D-2015/0015/OKP projektu Povel - Jižní spojka 
(CZ.1.12/2.1.00/49.02287) a Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt č. ÚRR D-
2015/0017/OKP projektu ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště (CZ.1.12/2.1.00/57.02364) 
 

5. souhlasí 
s postupem dle závěru upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

15 MOVO, a.s. - změna plánu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 



 16 

se změnou plánu dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru ihned provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

16 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Erbenova dle bodu 1. upravené důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Fibichova dle bodu 2. upravené důvodové 
zprávy 
 

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

 

17 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. neschvaluje 
přidělení označení dle důvodové zprávy 
 

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

 

18 Smlouva s hypermarketem Glóbus 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
smlouvu s hypermarketem Glóbus dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat smlouvu s hypermarketem Glóbus 
T: 30. 6. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
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Bod programu: 20. 
 

 
 

19 Sleva jízdného 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí slevy jízdného dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat dopravce DPMO, a.s. 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

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

 
 

20 Zimní údržba 2014/2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
využití úspor ze zimní údržby dle návrhu v důvodové zprávě 
 

3. ukládá 
odboru dopravy předložit dodatky ke smlouvě s TSMO, a.s. 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

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

 
 

21 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ISTAMBUL KEBAB 
v ulici Komenského 5, Olomouc, v rozsahu16 m2 pro žadatele  p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Zahradní 1343/35, 785 01 Šternberk, na dobu od 1.7. do 31.10. 2015. 
 

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

 
 

22 Smlouva AFIS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č.2 ke smlouvě o zajištění služby AFIS 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č.2 ke smlouvě o zajištění služby AFIS 
T: 30. 6. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 
 

23 Projekty OP Doprava 2014-2020 - návrh složení projektových 
týmů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
navržené složení projektových týmů 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 
 

24 ITI Olomoucké aglomerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 
 
 
 
 

25 Aktualizace odpisů příspěvkových organizací - škol na rok 
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2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
aktualizaci odpisů příspěvkových organizací - škol na rok 2015 dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

26 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 
 

27 Dotace v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší 
příspěvku do 5 000,--Kč, Vyhlášení programu, Dodatky smluv 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dotace v oblasti podpory drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč 
včetně rozpočtových změn dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele o dotaci 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. schvaluje 
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Vyhlášení Programu na poskytování dotace v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit 
s výší příspěvku do 5 000,--Kč dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
Dodatky smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č.3 a č.4 důvodové zprávy 
 

6. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 
 

28 Příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí příspěvku dle důvodové zprávy  
 

3. schvaluje 
spolufinancování z vlastních zdrojů dle důvodové zprávy  
 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o  poskytnutí příspěvku dle přílohy důvodové zprávy 
 

5. ukládá 
podepsat smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
T: 21. 7. 2015 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 
 

29 Individuální žádosti o dotace v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn vyplývajících z důvodové 
zprávy u žádostí do 50 000 Kč 
 

 

 

3. souhlasí 
s poskytnutím dotace dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn vyplývajících 
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z důvodové zprávy u žádostí nad 50 000 Kč 
 
4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotace u žádostí nad 
50 000 Kč 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s Vnitřním předpisem o poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 30. 6. 2015 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

30 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle 
předložené důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 6, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v 
DPS Peškova 1, dle předložené důvodové zprávy 
 

6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s Charitou Olomouc na bezbariérový byt Družební 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 
 
 
 
 

31 V09 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - schválení 
podmínek dotace 



 22 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle podmínek vydaného změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 
117D111001228 v rámci Integrovaného operačního programu 2007 - 2013 na realizaci 
projektu s názvem "Centrální informační sytém MMOl, II. etapa a vybudování komunikační 
infrastruktury a digitalizaci" 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu změnového Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č.j. 117D111001228 v rámci Integrovaného operačního programu 2007 - 
2013 na realizaci projektu s názvem "Centrální informační sytém MMOl, II. etapa a 
vybudování komunikační infrastruktury a digitalizaci" 
 

4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 

32 IPRM - zařazení projektu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc 
 

3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 
 

33 Malé projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dotace dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 35. 
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34 Souhlas zřizovatele s převodem z rezervního fondu MDO, p.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. souhlasí 
a/ s převodem částky 2.600 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 
organizace Moravské divadlo Olomouc dle důvodové zprávy včetně přílohy č.1 
b/ s provedením investičních akcí a s tím související čerpání fondu investic dle přílohy č.1 
 

3. ukládá 
písemně informovat Moravské divadlo Olomouc, příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení 
dle důvodové zprávy včetně přílohy č.1 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

35 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru 
sociálních věcí Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce dle důvodové 
zprávy s účinností od 1. 7. 2015 
 

3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 

4. souhlasí 
s ukončením poskytování sociální služby "Terénní programy SMOl" 
 

5. schvaluje 
podání žádosti o dotaci na sociální práci dle důvodové zprávy  
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

6. ukládá 
vedoucímu odboru sociálních věcí informovat RMO o výsledku dotačního řízení dle důvodové 
zprávy 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 37. 
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36 Různé - Potvrzení platnosti smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. potvrzuje 
platnost smlouvy o právu provést stavbu dle předložené důvodové zprávy, pro projektovou 
dokumentaci změny stavby před dokončením - most Masarykova dle zpracovatele 
Doc.ing.arch.Antonína Nováka, ČKA 1884. 
 

3. ukládá 
o tomto rozhodnutí informovat stavebníka - Povodí Moravy, s.p. a stavební odbor MMOl. 
T: 30. 6. 2015 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 
 

 

37 Memorandum – zmapování kulturních a kreativních průmyslů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
ihned podepsat Memorandum o spolupráci na Mapování kulturních a kreativních průmyslů 
v Olomouci 
T: 30. 6. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 

38 Hospodaření sdružení České dědictví UNESCO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku obcí 
"České dědictví UNESCO" dle příloh č. 1, 2, důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit materiál dle bodu č. 2 usnesení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Giacintov Michal, Ing. arch., člen rady města 
 

Předložil: Giacintov Michal, Ing. arch., člen rady města 
Bod programu: 40. 
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39 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 41. 
 
 

 

 

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

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

  

 


