
 

USNESENÍ 
 

z 33. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20. 10. 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 20.10.2015 dle upravené důvodové 
zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
část 48 bodu 3 usnesení RMO ze dne 14.8.2012 týkají se Prodeje domů 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků tř. Svornosti 893/48, 894/50, Olomouc o odložení účinnosti nájemní 
smlouvy č. OMAJ- PR/NAJ/002066/2014/Mlc ze dne 27. 4. 2015 uzavřené mezi statutárním 
městem Olomouc a Společenstvím vlastníků tř. Svornosti 893/48, 894/50, Olomouc a vrácení 
zaplacené částky nájemného ve výši 799,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město o prodej pozemku parc. č. 
93/57 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 266.000,-  
Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 93/58 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

4. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 532 zahrada o výměře 300 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
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5. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 40,48 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

6. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 40,48 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
7. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 21/9 zahrada o výměře 96,75 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

8. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 21/10 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 341, 
objekt k bydlení, Polívkova 9a, 9b, na pozemku parc. č. st. 433 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 424/1 ostatní plocha 
o výměře 1,37 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce se Společenstvím vlastníků jednotek domu 341/9A, 341/9B dle důvodové zprávy 
bod č. 1.8. 
 

10. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 779, 
bytový dům, Albertova 1, Štítného 31, 33, na pozemku parc. č. st. 1221 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to nad částmi pozemku parc. č. 480/29 ostatní 
plocha o celkové výměře 3,20 m2 a nad částí pozemku parc. č. 618/4 ostatní plocha 
o výměře 2,85 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s Bytovým družstvem Štítného – Albertova, panem xxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 

11. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 67, obč. 
vyb., Čajkovského 14, na pozemku parc. č. st. 1376/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, a to na části  pozemku parc. č. 6/4 zahrada o výměře 1,78 m2 
a části pozemku parc. č. st. 1376/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 0,40 m2, oba v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s paní xxxxxxxxxxxxx, 
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, s manžely xxxxxxxx a s manžely xxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 1.10. 
 

12. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby - umístění rozvodů 
vzduchotechnického zařízení na budově č. p. 668, 669, bytový dům, Rožňavská 8, 10, 
na pozemku parc. č. st. 917, st. 918, st. 1175, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to nad částí pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha 
o výměře 2,60 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce s paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 

13. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 348 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
na kterém se nachází stavby jiných vlastníků, zejména dřevěný plot s podezdívkou, dlážděný 
vjezd, kanalizační přípojka s šachtou, nízkotlaký plynovod, podzemní komunikační vedení 
veřejné komunikační sítě, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem 
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převodu, a dále stavba vodovodního řadu ve vlastnictví statutárního města Olomouce, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod 
č. 2.1. 
 

14. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxx o pacht pozemku parc. č. 348 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

15. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 105/77 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – rozvodná skříň NN včetně přípojky NN, která není součástí tohoto pozemku 
a nebude proto předmětem prodeje a pozemek parc. č. 274 zahrada včetně zpevněného 
povrchu betonovými panely, dlažbou a živicí, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, 
zejména přístřešek pro kontejnery, oplocení a kanalizace, které nejsou součástí tohoto 
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

16. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 9002 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

17. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, část pozemku 
parc. č. 79/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, část pozemku parc. č. 124/10 ostatní plocha 
o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2, vše      
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 792/2 ostatní plocha o výměře 
1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

18. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxx o stanovení shodných náležitostí smlouvy jako u předchozího nájemce 
společnosti BORN spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

19. nevyhovuje žádosti 
společnosti ARES CZ s.r.o.  o změnu výše nájemného u nájmu  části pozemku parc. č. 75/79 
ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.5. 
 

20. schvaluje 
doplnění náležitosti nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 75/79 ostatní plocha o výměře 
1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené se společností ARES CZ s.r.o. 
spočívající v povinnosti provádět pravidelnou kontrolu a seřizování nastavení správného času 
otočných reklamních hodin dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

21. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 127 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

22. nevyhovuje žádosti 
Náboženské obce Církve československé husitské v Olomouci - Hodolanech o prominutí 
úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha 
o výměře 127 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

23. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
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24. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

25. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2022 ostatní plocha o výměře 1374 m2, jehož 
součástí je část opěrné zdi a základová konstrukce SO 01, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, část pozemku parc. č. 532/4 ostatní plocha o výměře 1578 m2, jehož součástí 
je část opěrné zdi a základová konstrukce SO 01,  ocelová konstrukce včetně oplechování 
(zastřešení technologie) SO 02, stanoviště obsluhy (buňka na ocelové konstrukci) SO 03, 
na které je umístěná pamětní deska OST VRN, komunikace a zpevněné plochy SO 05, 
sběrná jímka s poklopem (likvidace úkapů) SO 06, strojní technologie (hydraulický lis a drtič 
komunálního odpadu) PS 02, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, stavbu rozvodů NN SO 
08 na částech pozemků parc. č. 2022 ostatní plocha a parc. č. 532/4 ostatní plocha, vše        
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a stavbu venkovního osvětlení pracovních 
a manipulačních ploch SO 09 na částech pozemků parc. č. 2022 ostatní plocha a parc. č. 
532/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

26. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - parkovací místo č. 6 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 484, 
obč. vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

27. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o výměře 24,50 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, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

28. 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. 2.12. 
 

29. uděluje 
souhlas společnosti MERIT REAL a.s. s vydlážděním částí pozemku parc. č. 624/22 ostatní 
plocha o celkové výměře 33 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění 
kontejnerů na komunální a tříděný odpad dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

30. uděluje 
souhlas společnosti AUTA Z EU s.r.o. s podnájmem částí pozemků parc. č. 185/1 trvalý travní 
porost o výměře 857 m2, části pozemku parc. č. 813/3 ostat. pl. o výměře 243 m2, pozemku 
parc. č. 185/3 ostat. pl. o výměře 65 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a části 
pozemku parc. č. 1601/2 trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc společnosti AutoESA a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

31. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxx o nájem pozemku parc. č. 615/1 ostatní plocha o výměře 9 500 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

32. schvaluje 
doplnění náležitostí nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 21/11 zahrada o výměře 
102 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc spočívající v oprávnění nájemce umístit na předmět 
nájmu dočasné stavby pergoly a přípojky NN, a to za podmínek stanovených příslušným 
stavebním úřadem dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

 



 5 

33. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 364/2 ostatní plocha o výměře 20 m2, parc. č. 364/5 ostatní 
plocha o výměře 6 m2, parc. č. 373/12 orná půda o výměře 9 m2, parc. č. 385/3 trvalý travní 
porost o výměře 5 m2, parc. č. 654/5 ostatní plocha o výměře 8 m2 a pozemku parc. č. 719/4 
ostatní plocha o výměře 235 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

34. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky částí pozemků parc. č. 588/2 ostatní plocha o výměře 43 m2, parc. 
č. 588/6 ostatní plocha o výměře 14 m2, parc. č. 715/12 ostatní plocha o výměře 2 m2 a parc. 
č. 716/2 ostatní plocha o výměře 9 m2 vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
Ředitelství silnic a dálnic ČR se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

35. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 8. 2015, bod programu 27, bod 3.37. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č. 632/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

36. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 626/2 ostatní plocha o výměře 
3 m2 a části pozemku parc. č. 553/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

37. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 626/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 a části pozemku parc. č. 
553/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

38. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 458/1 ostatní plocha o výměře 93 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

39. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 180 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

40. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 67/1 zahrada o výměře 180 m2 a parc. č. 246 ostat. pl. 
o výměře 12 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.9. 
 

41. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 403 orná půda o výměře 271 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

42. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 338/16 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

43. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 62/4 ostatní plocha o výměře 29 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

44. schvaluje 
pacht pozemků parc. č. 352 ostat. pl. o výměře 709 m2, parc. č. 362 ostat. pl. o výměře 1 410 
m2, parc. č. 366 ostat. pl. o výměře 2 951 m2 a části pozemků parc. č. 370 ostat. pl. o výměře 
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1 250 m2 a parc. č. 373 ostat. pl. o výměře 1 006 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc, pozemky parc. č. 643/5 orná půda o výměře 5 280 m2, parc. č. 643/6 orná půda 
o výměře 3 670 m2, parc. č. 772/31 orná půda 1 242 m2, parc. č. 772/32 orná půda o výměře 
128 m2, parc. č. 1046 ostat. pl. o výměře 216 m2, parc. č. 1165/1 ostat pl. o výměře 113 m2 
a části pozemků parc. č. 1042 ostat. pl. o výměře 122 m2, parc. č. 1084/1 ostat. pl. o výměře 
1 126 m2, parc. č. 1119/4 ostat. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 1120/19 orná půda o výměře 
10 284 m2 a částí pozemku parc. č. 1120/13 orná půda o celkové výměře 1 263 m2, vše        
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod 
č. 3.13. 
 

45. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 971/29 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

46. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 445/3 ostat. pl. o výměře 151 m2, části pozemků parc. č. 447 ostatní 
plocha o výměře 196 m2 a parc. č. 111/32 ostat. pl. o celkové výměře 302 m2, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc společnosti Školagro s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 

47. schvaluje 
nájem prostoru o výměře 55,50 m2 v 1. NP budovy č. p. 314, obč. vyb, ul. Tomkova č. o. 45,  
která je součástí pozemku parc. č. st. 430/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

48. souhlasí 
s podnájmem prostor o výměře 29,64 m2 ve 3. NP budovy č.p. 27 (obč. vyb.), na ulici Dolní 
náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, pro xxxxxxx a dalším subjektům pro účely neziskové činnosti 
dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 718 orná půda v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu xxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 39 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

50. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Zemědělského družstva Unčovice o prodej pozemku parc. č. 718 orná půda v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

51. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/92/2003/Kl ze dne 18. 6. 2003 uzavřené se 
Zemědělským družstvem Unčovice spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 718 orná půda 
o výměře 1891 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

52. schvaluje 
uzavření dodatku k dohodě o přičlenění honebních pozemků uzavřené s Honebním 
společenstvem Přáslavice ze dne 30. 1. 2013, kterým dojde k vyjmutí pozemku parc. č. 718 
orná půda o výměře 1891 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc z této dohody dle důvodové 
zprávy bod č. 4.1. 
 

53. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování části pozemku parc. č. 540/25 ostatní plocha (dle GP parc. č. 540/25 ostatní plocha) 
o výměře 3 221 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na které se nachází stavba komunikace, 
svodidla a dopravní značení ve vlastnictví obdarovaného, a dále stavby jiného vlastníka – 
zejména betonové kvádry a zpevněná plocha, které nejsou součástí tohoto pozemku 
a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví statutárního města Olomouce 
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do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

54. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.3. 
 

55. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.4. 
 
56. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu připojovacího pruhu na pozemku parc. č. 
907/7 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s panem xxxxxxxxx, jako dárcem, dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

57. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu vodovodního řadu na pozemku parc. č. 
535/3 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, s xxxxxxxxxxx,  jako dárcem dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2. 
 

58. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodního řadu a kanalizace 
na pozemcích parc. č. 195 a parc. č. 131/3, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc, 
s paní xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

59. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/7/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxx, jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

60. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-
PS/5/2011/Hoa, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené s manžely xxxxxxxxxxx, dle důvodové 
zprávy bod č. 5.4. 
 

61. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 5.5. 
 

62. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/29/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely 
xxxxxxxxxxxxxx, jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu kanalizace DN 300 na pozemcích parc. 
č. 2002/11 a parc. č. 2002/13, vše ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc, se společností  
MARO – Mader, s.r.o., jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 

64. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností K – stav stavební a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 

65. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností K – stav stavební a.s. 
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a panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 

66. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o bezúplatné zřízení věcného břemene uložení 
a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1185/4 ostatní plocha 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 
 
67. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 1185/4 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy 
bod č. 6.1. 
 

68. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1033 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

69. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 999, parc. č. 1000 a parc. č. 1001, vše ostatní plocha v k. ú Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

70. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN 
na pozemku parc. č. 6/3 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

71. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 3. 2011, bod programu 2., bod 2.17. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 776/1 orná půda v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

72. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 776/1 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

73. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

74. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 
 

75. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1031 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
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76. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1031 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

77. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 352, parc. č. 2002/13 a parc. č. 2002/20, vše ostatní plocha v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.8. 
 

78. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 352, parc. č. 2002/13 a parc. č. 
2002/20, vše ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

79. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 680 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

80. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 680 ostatní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.9. 
 

81. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 231/1, parc. č. 200/3, parc. č. 202/2, parc. č. 202/1, 
vše ostat. pl., v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká komunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

82. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 231/1, 
parc. č. 200/3, parc. č. 202/2, parc. č. 202/1, vše ostat. pl., v k. ú. Bělidla, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Česká komunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.10. 
 

83. bere na vědomí 
opravu názvu investora stavby z ČR - Státní úřad inspekce práce Opava na ČR - Státní úřad 
inspekce práce u zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení 
na pozemku parc. č. 612/1  ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a u uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení 
na pozemku parc. č. 612/1  ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, vše ve prospěch 
společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým majetkem 
statutárního města Olomouce - harmonogram přípravy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 

 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 824/39, p.č. 120/2, p.č. 824/37 
a p.č. 824/36, vše v k.ú. Hodolany, které jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit náleží Ředitelství silnic a dálnic ČR, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 15109 - Ulice 1. máje - rekonstrukce 
tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí - zahájení, 
komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských 
sítí“ archivní číslo 15109, dle upravené důvodové zprávy 
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 
c) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností RTS, a.s., 
Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno - Židenice, IČ 25533843. 
 

2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy. 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
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c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 
Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 

 
 

6 Veřejná zakázka č. 15125 - Jižní - dětské hřiště III. - přímé 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ruší 
zadávací řízení veřejné zakázky archivní číslo 15095 - Jižní - dětské hřiště II. 
 

2. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "Jižní - dětské hřiště III.", archivní číslo 15125.  
 

3. schvaluje 
v souladu s článkem č. 9 Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního 
města Olomouc č. 1/2013 přímé zadání jednomu dodavateli dle návrhu důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 

 

7 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 předložené 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: 6. 
 

 
 

8 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2016 - 1. čtení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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9 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Na Trati 80, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
b) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a) 
c) Synkova 4, Olomouc, č.b. 25, o velikosti 1+0 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b) 
d) Balbínova 3, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2c) 
e) Balbínova 3, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2d) 
f) Školní 1, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2e) 
g) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+0 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2f) 
h) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 31, o velikosti 2+0 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2g) 
ch) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 59, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2h) 
i) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2ch) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
Klub dvojčat a vícerčat Morava, o.s., Náves Svobody 41, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Ztracená 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce 
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xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxx, xxxxx, Černá cesta 16, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxx, xxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxx, xxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxx, xxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce  
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)  
 
4. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc, byt č. 7 
dle důvodové zprávy bod 4)  
uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.10.2015 k bytu č. 10, Ztracená 1, 
Olomouc na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

10 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v DPS Peškova 1, 
dle předložené důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v DPS Přichystalova 64, 
dle předložené důvodové zprávy 
 

6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxx na byt v DPS Příčná 2, dle předložené důvodové zprávy 
 

8. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul. Peškova 2, 
dle předložené důvodové zprávy 
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9. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul. Družební 4, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
10. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

11. schvaluje 
změnu Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v majetku statutárního města 
Olomouce, dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

11 Strategický plán 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy č. 1 
 

2. souhlasí 
se zřízením Komise pro strategický plán 
 

3. ukládá 
předložit návrh postupu s možností využití dotace z OP zaměstnanost dle bodu 5 důvodové 
zprávy 
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí odd. hospodářského rozvoje 

vedoucí odboru evropských projektů 
 

4. ukládá 
předložit návrh složení Komise pro strategický plán dle důvodové zprávy 
T: prosinec 2015 
O: vedoucí odd. hospodářského rozvoje 
 

5. ukládá 
předložit organizační změnu dle důvodové zprávy 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

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

 
 

12 Územní energetická koncepce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
připravit návrh odpovědi na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dle diskuse na jednání RMO 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

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

 
 

13 Heydukova, Rozárium – Smlouvy o poskytnutí dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 5 430 365,25 Kč na realizaci projektu Heydukova – rekonstrukce 
komunikace (CZ.1.12/2.1.00/49.02283) za podmínek uvedených v návrhu smlouvy 
o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Morava, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 24 326 806,23 Kč na realizaci projektu Rozárium 
(CZ.1.12/2.1.00/59.02487) za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace 
na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední 
Morava, která je přílohou č. 2 důvodové zprávy 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu 
- Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt č. ÚRR D-2015/0028/OKP projektu 
Heydukova – rekonstrukce komunikace (CZ.1.12/2.1.00/49.02283) 
- Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt č. ÚRR D-2015/0040/OKP projektu 
Rozárium (CZ.1.12/2.1.00/59.02487) 
 

5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

14 Změny jízdních řádů k 13. 12. 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změny jízdních řádů dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat dopravce 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 
 

15 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

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

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Resslova dle bodu 3. důvodové zprávy 
 

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

 
 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
a povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

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

 
 

17 Místní akční plány rozvoje vzdělávání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. souhlasí 
s tím, že nositelem MAP pro ORP Olomouc bude statutární město Olomouc. 
 

3. schvaluje 
složení řešitelského týmu pro podání žádosti a realizačního týmu dle bodu 2 důvodové 
zprávy. 
 

4. souhlasí 
s mírou zapojení MAS dle bodu 2 důvodové zprávy. 
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5. pověřuje 
předložit organizační změnu dle návrhu realizačního týmu, bod 2 důvodové zprávy s účinností 
od 1.1.2016 z důvodu zahájení realizace projektu 1.1.2016 
T: 24. 11. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

18 Regulační plány - dotace IROP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s podáním 1.žádosti, 2.žádosti a 3.žádosti do 3.výzvy IROP dle bodu 2 důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
se složením projektového týmu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 

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

 
 

19 Výsledky auditu - návrhy opatření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje 
představenstvu společnosti DPMO, a.s., realizovat opatření navržená v příloze č. 1 
v uvedených termínech 
 

 

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

 
 

20 Lesy města Olomouce - plán investic a předběžný 
hospodářský výsledek 2015 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. souhlasí 
s plánem investic 
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3. bere na vědomí 
předběžný hospodářský výsledek společnosti a návrh jeho rozdělení 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 

21 Rudolfova alej 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle upraveného bodu 2. a bodu 3. důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
prověřit možnost využití dotačních titulů 
T: únor 2016 
O: vedoucí odboru evropských projektů 

vedoucí odboru životního prostředí 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

 

4. doporučuje 
představenstvu VFO, a. s., prověřit možnost využití dotačních titulů 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

22 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 
uzavření smlouvy o  poskytnutí příspěvku dle přílohy důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
podepsat smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
T: 3. 11. 2015 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 



 20 

23 Rozvoj azylových domů v Olomouci - majetkoprávní 
problematika 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
vytipovat vhodné pozemky v majetku města pro možnou realizaci záměru Charity Olomouc, 
v součinnosti s odb. sociálních věcí a odb. koncepce a rozvoje, dle důvodové zprávy  
T: 1. 12. 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

3. ukládá 
jednat s vlastníkem pozemků sousedících s azylovým domem v Olomouci Řepčíně 
o možnostech nabytí předmětných pozemků, dle důvodové zprávy 
T: prosinec 2015 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 
 

24 Optimalizace MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem vnějších vztahů a informací 
- připravit prezentaci optimalizace MHD pro jednotlivé KMČ 
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

25 Malé projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotací dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 27. 
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26 Zahraniční služební cesta + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku č. 1 
 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy a dodatku č. 1 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 
 

27 Souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku - KMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s vyřazením neupotřebitelného majetku dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit 
s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 
 

28 Výjimka z počtu žáků pro školní rok 2015/2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. povoluje 
výjimku z počtu žáků v Základní škole a Mateřské škole Olomouc, Řezníčkova 1,  při splnění 
podmínek důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele školy 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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29 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 
s účinností od 1. 1. 2016 a 1. 7. 2016 (týká se pouze odboru školství) 
 

3. ukládá 
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" se zakomponováním změn dle 
důvodové zprávy  
T: 19. 11. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 
 

 
 

30 Oprava eskalátoru - podzemní parkoviště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
objednání opravy eskalátoru dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 32. 

 
 

 

31 Úprava tarifu zóny 71 Olomouc od 1.12.2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
úpravu tarifu zóny 71 Olomouc od 1. 12. 2015 - zavedení tzv. „Kapka pasu“, zrušení 
pololetního Senior Pasu a snížení ceny ročního Senior Pasu dle návrhu důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zapracovat schválenou variantu do ustanovení Tarifu od 1. 12. 2015 ve spolupráci s KIDSOK, 
p.o. 
T: 1. 12. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

4. schvaluje 
dodatek ke smlouvě o poskytnutí úplaty jako kompenzace jízdného za přepravu vybrané 
skupiny obyvatel – ukončení smlouvy k 30. 11. 2015 
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5. ukládá 
podepsat dodatek s DPMO o ukončení smlouvy na kompenzace 
T: 1. 12. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

6. ukládá 
převést částku  na kompenzace ve výši 6,1 mil. Kč v návrhu rozpočtu 2016 do položky OVS -
DPMO, tedy navýšit ji o tuto částku 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 33. 
 

 
 
 
 

 

 

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

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

  

 


