
 

USNESENÍ 
 

z 48. schůze Rady města Olomouce, konané dne 5. 4. 2016 
 
 

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 5. 4. 2016 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 8. 2014 bod 2, část 34 ve věci schválení pachtu části pozemku 
parc. č. 50/2 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxx, 
manželům xxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 50/2 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

3. schvaluje 
prominutí bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 50/2 zahrada o výměře 
150 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, za období od 12. 4. 2014 do dne předcházejícímu 
dni nabytí účinnosti smlouvy ve výši 5,- Kč/m2/rok panu xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxx, 
manželům xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

4. bere na vědomí 
zpřesnění úpravy náležitostí Smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků ze dne 
31. 8. 2011 ve znění dodatku č. 1 až č. 3, jejímž předmětem je nájem jednotky vymezené dle 
zákona č. 72/1994 Sb., a to nebytové jednotky č. 95/3 v domě č. p. 95, objekt k bydlení, 
Blažejské náměstí č. o. 10, na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná 
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plocha a nádvoří o výměře 312 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně 
pak prostoru sloužícího podnikání o výměře 242,80 m2 v 1. NP a 1. PP domu č. p. 95 a 
pozemku parc. č. 543 ostatní plocha o výměře 37 m2, pozemku parc. č. 58/1, zahrada 
o výměře 40 m2, a pozemku parc. č. 99/10 zahrada o výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, týkající se schváleného nájemného ve výši 562.687,- Kč bez DPH/rok 
od 1. 1. 2017, které v sobě zahrnuje nájemné za prostory i za pozemky dle důvodové zprávy 
bod č. 1.2. 
 

5. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 1062/50 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 
804/5 ostatní plocha o výměře 30 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části 
pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

6. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 433/3 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

7. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 841/12 ostatní plocha a části pozemků parc. č. 
841/5 ostatní plocha o výměře 1 385 m2 a parc. č. 841/93 ostatní plocha o výměře 606 m2 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra částí pozemků bude upřesněna po zpracování 
GP, který nechají na své náklady vyhotovit manželé xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.3. 
 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby rampy kryté ocelovým 
přístřeškem, stavby ocelové rampy, stavby nájezdové rampy kryté ocelovým přístřeškem a 
stavby betonových schodů na pozemku parc. č. 841/5 ostatní plocha, stavby nájezdové 
rampy kryté ocelovým přístřeškem na pozemku parc. č. 841/93 ostatní plocha,  stavby rampy 
kryté ocelovým přístřeškem na pozemcích parc. č. 841/5 ostatní plocha a parc. č. 841/93 
ostatní plocha a stavby části schodiště na pozemku parc. č. 841/12 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc s manželi xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

9. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 693/9 ostatní 
plocha) o výměře 8 821 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.4. 
 

10. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 346/16 ostatní 
plocha) o výměře 16 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

11. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 1562/32 ostatní plocha, parc. č. 1562/33 zastavěná plocha a 
nádvoří a  parc. č. 1562/34 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

12. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 2.7. 
 

13. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 6/4 zahrada o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
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14. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu ze dne 27. 2. 2006 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, jejímž 
předmětem je nájem části pozemku parc. č. 46 zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, spočívající v rozšíření subjektu nájmu na straně nájemce o paní xxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

15. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 913/70 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc. č. 
913/71 ostatní plocha o výměře 1m2, parc. č. 913/125 ostatní plocha o výměře 1 m2 a parc. 
č. 916 ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.9. 
 

16. schvaluje 
záměr pronajmout části plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 4 a 
o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 11, 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. 2.10. 
 

17. 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. 2.11. 
 

18. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - parkovací místo č. 8 o výměře 18,50 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. 2.11. 
 

19. schvaluje 
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové výměře 161,40 m2 v 1. PP budovy 
č.p. 725, bydlení, Fischerova č.o. 4, která je součástí pozemku parc. č. st. 808 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti Fyzidop s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

20. ukládá 
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi a odboru majetkoprávnímu jednat s uchazečem, 
kterého doporučila hodnotící komise, ve věci upřesnění náležitostí nájemní smlouvy dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 
T: 15. 6. 2016 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

21. schvaluje 
podání exekučního návrhu ve věci vyklizení části pozemku parc. č. 17/5 ostatní plocha o 
výměře 845 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, vůči společnosti ART INTERIER 
TEICHMANN s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

22. schvaluje 
výši bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 624/9 ostatní plocha o 
výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, v období od 15. 3. 2013 do 17. 12. 2015 dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

23. uděluje 
souhlas státnímu podniku Povodí Moravy, s.p. s umístěním dočasného sjezdu na části 
pozemku parc. č. 782/3 orná půda o výměře 15 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a s 
dočasným užíváním částí pozemků parc. č. 782/13 orná půda o výměře 50 m2, parc. č. 782/3 
orná půda o výměře 34 m2 a parc. č. 782/2 lesní pozemek o výměře 192 m2, vše v k. ú. 
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Chválkovice, obec Olomouc v rámci stavby: "Bystřice, Olomouc - Bystrovany - oprava 
spádových stupňů (3ks)" dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

24. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 1736/1 orná půda o výměře 21750 m2 a části 
pozemku parc. č. 1736/90 orná půda o výměře 252 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc státnímu podniku Povodí Moravy, s.p. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
3.5. 
 

25. bere na vědomí 
změnu názvu spolku z Občanské sdružení Lanové centrum PROUD na Lanové centrum 
PROUD, z.s. dle důvodové zprávy bod č.  3.6. 
 

26. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/26/2005/M ze dne 13. 4. 2005, ve znění dodatků č. 1 
a 2, uzavřené se spolkem Lanové centrum PROUD, z.s. (dříve s názvem Občanské sdružení 
Lanové centrum PROUD) spočívající v udělení souhlasu s vybudováním kopané šachtové 
studny, umístěním sanitárního kontejneru včetně fekálního tanku a uložením a provozování 
vodovodní a elektrické přípojky na předmětu nájmu, vše za podmínek stanovených 
příslušným stavebním a vodoprávním úřadem a na vlastní náklady nájemce, s tím, že 
nájemce nemá nárok na úhradu těchto nákladů a ani nárok na vyrovnání zhodnocení 
předmětu nájmu při skončení nájmu, pokud by došlo k jeho zhodnocení, a dále v závazku 
nájemce na základě výzvy pronajímatele na vlastní náklady bezodkladně přemístit sanitární 
kontejner včetně fekálního tanku na pronajímatelem určené místo dle důvodové zprávy bod č. 
3.6. 
 

27. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc společnosti outdoor akzent s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

28. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1907/8 vodní plocha o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 
1918/18 ostat. pl. o výměře 1 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
HOPI POPI, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

29. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. st. 243 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 512 m2 a části 
pozemku parc. č. 31/61 ostatní plocha o výměře 202 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

30. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře 126 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

31. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP část parc. č. 803/10 orná půda) 
o výměře 6 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.11. 
 

32. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP část parc. č. 803/10 orná půda) 
o výměře 8 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.11. 
 

33. schvaluje 
skončení pachtu dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/001441/Plh uzavřené dne 13. 6. 
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2014 s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

34. schvaluje 
skončení pachtu dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/001970/2014/Plh uzavřené dne 
31. 10. 2014 s manželi xxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

35. schvaluje 
změnu náležitostí pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1119/3 ostatní plocha 
o výměře 52 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzavírané se společnosti TENZOVÁHY, 
s.r.o. spočívající v opravě vlastnictví oplocení s bránou a brankou a dlažbou zpevněné plochy 
z propachtovatele  na pachtýře dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

36. schvaluje 
při výběru nájemce prostoru - části motogaráže o výměře 3 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, 
obč. vyb., ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxx 
formou obálkové metody s aukcí na výši nájemného, minimální příhoz ve výši 50,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

37. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 61,5 m2 vyznačené pod číslem 15, 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 společnosti Bright rainbow a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.14. 
 

38. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky prostory o celkové výměře 30,90 m2 v objektu krematoria – budovy 
bez čp/če (jiná stavba), která je součástí pozemku parc. č. st. 163 zast. pl., v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, Hřbitovům města Olomouce, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy 
bod č. 3.15. 
 

39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
 opětovné žádosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ASTRA Nemilany 
o bezúplatný převod pozemku parc. č. 862/40 zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 602/1 ostatní plocha o výměře 
380 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

41. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 170/28 orná půda v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

42. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na tlakovou 
kanalizaci DN 50 a vodovodní řad DN 100 s paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

43. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí dohodu o převodu práv a povinností ze dne 15. 2. 2016, na základě které 
xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx převádějí veškerá práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/8/2013/Hoa ve znění dodatku č. 1 na xxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2. 
 

44. bere na vědomí 
změnu názvu spolku z Občanského sdružení Lanové centrum PROUD na Lanové centrum 
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PROUD, z.s. dle důvodové zprávy bod  č. 6.1. 
 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 733/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod  č. 6.2. 
 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 733/4 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod  
č. 6.2. 
 

47. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 116/17 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod  č. 6.3. 
 

48. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/17 ostatní plocha v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy 
bod  č. 6.3. 
 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 613/1, parc. č. 638 a parc. č. 1084/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod  č. 6.4. 
 

50. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 613/1, parc. č. 638 a parc. č. 
1084/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod  č. 6.4. 
 

51. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně 
rozpojovací skříně na pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod  č. 6.5. 
 

52. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně na pozemku parc. č. 115/17 
ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
důvodové zprávy bod  č. 6.5. 
 

53. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemku parc. č. 612/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. důvodové zprávy bod  č. 
6.6. 
 

54. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 612/1 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
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telekomunikační infrastruktura a.s. důvodové zprávy bod  č. 6.6. 
 

55. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování optického rozvaděče na pozemku parc. č. 
31/30 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. důvodové zprávy bod  č. 6.7. 
 

56. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
optického rozvaděče na pozemku parc. č. 31/30 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. důvodové 
zprávy bod  č. 6.7. 
 

57. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 
75/71, parc. č. 75/72, parc. č. 75/73, parc. č. 75/83, parc. č. 75/115,   parc. č. 75/135, parc. č. 
99/1, parc. č. 104/1, parc. č. 104/5, parc. č. 105/18, parc. č. 105/23, parc. č. 105/30, parc. č. 
105/31, parc. č. 105/45, parc. č. 105/46, parc. č. 105/54, parc. č. 116/4, parc. č. 99/1 ostat. 
pl., parc. č. 116/12, parc. č. 124/4, parc. č. 124/6, parc. č. 124/12, parc. č. 124/21, parc. č. 
124/38, parc. č. 125/2, parc. č. 125/9, parc. č. 125/10, parc. č. 125/20, parc. č. 131, parc. č. 
134/3, parc. č. 149,  parc. č. 150/3,  vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti  Veolia Energie ČR, a.s. důvodové zprávy bod  č. 6.8. 
 

58. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. 
č. 938/3 ostatní plocha a parc. č. 1130 ostatní plocha, uložení a provozování přípojky 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 866, parc. č. 437/1, parc. č. 
607/48, parc. č. 1062/51, parc. č. 1062/60, parc. č. 938/3, parc. č. 1130, vše ostatní plocha, 
uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 
1062/60 ostatní plocha, uložení a provozování napájecího vedení a kabelovodu pro 
multikanál na pozemcích parc. č. 938/3, parc. č. 938/23, parc. č. 1130, parc. č. 938/4, parc. č. 
804/33, parc. č. 804/36, parc. č. 804/31, vše ostatní plocha, umístění a provozování měnírny 
na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. důvodové zprávy bod  č. 6.9. 
 

59. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 938/3 ostatní plocha a parc. č. 1130 ostatní plocha, 
uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 
866, parc. č. 437/1, parc. č. 607/48, parc. č. 1062/51, parc. č. 1062/60, parc. č. 938/3, parc. č. 
1130, vše ostatní plocha, uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha, uložení a provozování napájecího vedení a 
kabelovodu pro multikanál na pozemcích parc. č. 938/3, parc. č. 938/23, parc. č. 1130, parc. 
č. 938/4, parc. č. 804/33, parc. č. 804/36, parc. č. 804/31, vše ostatní plocha, umístění a 
provozování měnírny na pozemku parc. č. 1062/60 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. důvodové zprávy 
bod  č. 6.9. 
 

60. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 614/28 ostat. pl., parc. č. 614/25 ostat. pl., parc. č. 614/1 ostat. půl. a parc. č. 424/1 
ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. 
důvodové zprávy bod  č. 6.10. 
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61. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 614/28 ostat. pl., parc. č. 614/25 ostat. 
pl., parc. č. 614/1 ostat. půl. a parc. č. 424/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. důvodové zprávy bod  č. 6.10. 
 

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

 
 

3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení části A. Nájemní smlouvy z Nájemní smlouvy a smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Správou silnic Olomouckého kraje týkající 
se části pozemku parc.č. 1045/49 a p.č. 1059/21 a p.č. 1170/6, vše v k.ú. Černovír, obec 
Olomouc, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 
zveřejnění záměru směnit nově vzniklé části pozemku díly „b“, „c“, „e“ o celkové výměře 
22 m2 v k.ú. Hejčín, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc za nově vzniklé 
pozemky parc.č. 432/103 o výměře 30 m2, parc.č. 432/104 o výměře 26 m2, parc.č. 432/105 
o výměře 24 m2, parc.č. 453/23 o výměře 21 m2 (dělící ostrůvky) a parc.č. 453/26 o výměře 
3 m2 a díl „f“ o výměře 41 m2 a díly „a“ a „d“ o výměře 125 m2, vše v k.ú. Hejčín, které jsou 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle geometrického plánu č. 631-130/2014, dle bodu 2 
předložené důvodové zprávy. 
 

4. schvaluje 
zveřejnění záměru směnit (vzájemně darovat) nově vzniklé části pozemku díly „b“, „c“, „e“ 
o celkové výměře 22 m2 v k.ú. Hejčín, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc 
za nově vzniklé pozemky parc.č. 432/103 o výměře 30 m2, parc.č. 432/104 o výměře 26 m2, 
parc.č. 432/105 o výměře 24 m2, parc.č. 453/23 o výměře 21 m2 (dělící ostrůvky) a parc.č. 
453/26 o výměře 3 m2 a díl „f“ o výměře 41 m2 a díly „a“ a „d“ o výměře 125 m2, vše v k.ú. 
Hejčín, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle geometrického plánu č. 631-
130/2014, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 835/6 o výměře 201 m2, parc.č. 106/5 o výměře 
72 m2 a parc.č. 835/7 o výměře 191 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, 
které jsou ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy,dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 108/1 ostatní plocha v k.ú. 
Hodolany, který je ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 5 
předložené důvodové zprávy. 
 

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 98/3 o výměře 13 m2, ostatní plocha v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova za kupní cenu 
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ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 857/1 o výměře 154 m2, ostatní plocha 
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Českých drah, a.s. za kupní cenu ve 
výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 116/6 o výměře cca 5,2 
m2, ostatní plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ISH a.s. za kupní 
cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 

10. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na státní silnici 
I/46 a na pozemcích parc.č. 210/24 ostatní plocha a parc.č.  210/27 ostatní plocha, oba v k.ú. 
Bělidla, které jsou ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Budoucí služebnost bude spočívat v právu vedení kabelu SSZ a v právu vstupu a vjezdu za 
účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby ve prospěch statutárního města 
Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.   
 

11. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku 
parc.č. 601/1 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou, po dobu stavby a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy. Budoucí 
služebnost bude spočívat v právu umístění vysazených ploch na dotčeném pozemku a 
v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem umístění, provádění oprav a údržby 
ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy. 
 

12. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 601/1 v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic 
Olomouckého kraje, na dobu určitou, a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, 
dle bodu 11 předložené důvodové zprávy. 
 

13. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemků parc.č. 92/3 a parc.č. 1384/95, 
oba ostatní plocha v k.ú. Slavonín, které jsou ve vlastnictví České republiky, v hospodaření 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy. 
 

14. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc.č. 1105/5 ostatní plocha 
o výměře cca 60 m2 a parc.č. 1384/92 vodní plocha o výměře cca 22 m2, oba v k.ú. 
Slavonín, které jsou ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 13 předložené důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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4 Veřejná zakázka č. 15148 - Dolní náměstí č. 19/47 - stavební 
úpravy - zadání - revokace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
část 3 a 4 usnesení RMO č. 24 ze dne 15.3.2016 na základě důvodů uvedených v důvodové 
zprávě. 
 

2. pověřuje 
ředitele Správy nemovitostí Olomouc, a.s. Ing. Romana Zelenku k podpisu záznamu 
o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku k uvedené 
veřejné zakázce. 
 

3. ukládá 
řediteli Správy nemovitostí Olomouc a.s. Ing. Romanu Zelenkovi podepsat záznam 
o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku k uvedené 
veřejné zakázce. 
T: 19. 4. 2016 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 4. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 16043 - Radnice Olomouc - oprava střechy 
a krovu - REVOKACE zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru. 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a nové podmínky 
zadávacího řízení. 
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. 
 

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

4. pověřuje 
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 o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 

 
 

6 Veřejná zakázka č. 16048 - Jihoslovanské mauzoleum - 
zahájení zadávacího řízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru 
k veřejné zakázce s názvem "Jihoslovanské mauzoleum", archivní číslo 16048. 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení, 
b) předání nově vzniklého majetku do správy odborů dle textu důvodové zprávy. 
 

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

4. pověřuje 
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, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 4. 2. 
 

 
 

7 Rozpočtové změny roku 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část A a část B  
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy  - část A 
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3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2016 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2016 dle 
důvodové zprávy - část B  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

4. schvaluje 
vykrytí pol. č. 31, 33 a 34 ze soupisu nekrytých požadavků  
 

5. schvaluje 
základní ekonomické ukazatele financování SMOl na roky 2017 - 2018 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

8 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Holická 51, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c) 
d) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 26, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a) 
f) Synkova 4, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b) 
g) tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 se xxxxx dle důvodové zprávy bod 2c) 
h) U Hradeb 2, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2d) 
ch) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 20, o velikosti 1+kk s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2e) 
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxx, Ladislav Černý, Černá cesta 9, Olomouc – na 6 měsíců 
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc – na 6 měsíců 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)  
 
 
2. s rozšířením subjektu nájemce: 
o xxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
o xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a, b) 
 

4. nevyhovuje 
žádosti o prodloužení nájemní smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc – byt č. 14 
dle důvodové zprávy bod 6 a)  



 13 

5. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc - byt č. 19 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

9 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

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

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

10 Dolní Hejčínská - petice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi odpovědět petentům, zastoupených Františkem 
Jakešem, dle důvodové zprávy a závěrů jednání RMO 
T: 19. 4. 2016 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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11 1. máje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

12 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povinnostmi a odpovědností za jejich plnění uvedenými v kapitole C. důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
- zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektů Heydukova – rekonstrukce komunikace a 
Povel – Jižní spojka po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu dle bodu C.1.1.a) 
důvodové zprávy 
- nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektů Heydukova – rekonstrukce 
komunikace a Povel – Jižní spojka s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z 
finančních prostředků poskytnutých z dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento 
majetek ani jeho části žádnými majetkovými právy třetích osob, včetně zástavního práva, dle 
bodu C.1.1.b) důvodové zprávy 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

4. ukládá 
- zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu Povel – Jižní spojka po dobu 5 let ode dne 
finančního ukončení projektu dle bodu C.1.1.a) důvodové zprávy 
- nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu Povel – Jižní spojka 
s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finančních prostředků poskytnutých 
z dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho části žádnými 
majetkovými právy třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu C.1.1.b) důvodové zprávy 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

5. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů: Heydukova – rekonstrukce 
komunikace a Povel – Jižní spojka 
a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu C.1.2.a) důvodové zprávy 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů: Heydukova – rekonstrukce 
komunikace a Povel – Jižní spojka 
a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu C.1.2.a)-e) důvodové zprávy 
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T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

7. ukládá 
zrušit zvláštní účty č. 6111852/0800, 6112142/0800, 6111932/0800 a 6112572/0800  dle 
důvodové zprávy 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

 
 

13 Tramvajová trať Nové Sady - II. a III. etapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s odkupem celých pozemků od ÚZSVM dle bodu 2b) důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
se zahájením řešení majetkoprávní problematiky III. etapy TT řešením odkupem pozemků dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy v návaznosti na schválení studie v RMO 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

14 Regionální agentura 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 

15 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním  předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR RULETA v ulici  
Kmochova 12, Olomouc, v rozsahu   57 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxx, Šubova 20, 772 00 
Olomouc,  na dobu  od 8.4. do 20.10. 2016.   
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3. souhlasí 
s umístěním  předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v ulici  
Dánská 5, Olomouc, v rozsahu 19.8 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxx, Nová 22, 783 36 Křelov,  
na dobu  od 1.5. do 31.10. 2016.  
 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Cukrárna a kavárna 
BOHÉMA  v ulici tř.Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx, 
Masarykova 36, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 15.9. 2016. 
 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  CAFÉ BAR MAXI 
v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 37,5 m2  pro žadatele p. xxxxxxx, Buková 6032,  760 01 
Zlín, na dobu od 15.4. do 31.10. 2016.     
 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení cukrárna MIA v ulici 
Masarykova č.20 , Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatelku  pí  xxxxxxx, Dolany 580, 783 16 
Dolany,  na dobu  od 8.4. do 31.10.  2016.   
 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení JAZZ FRESH CAFÉ  
v ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2  pro žadatele f. Spolek přátel olomouckého 
jazzu, Sokolská 48, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 12.4. do 31.10. 2016 .   
 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Kavárna LA BELLA 
v ulici Masarykova 2, Olomouc, v rozsahu 20,46 m2 pro žadatele  fu Caffe Divinos Uno spol. 
s r.o., Dolany 454, 783 16 Dolany,  na dobu od 8.4. do 31.10. 2016. 
 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ HOSPODA 
v ulici  Dolní náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 39m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Roháče z Dubé 642, 783 91 Uničov,  na dobu  od 1.5. do  31.10. 2016.   
 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Café Mahler na 
Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 96 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group , spol.s r.o., 
Michalská 2, 779 00 Olomouc, na dobu  od 10.4. do 31.10. 2016.  
 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA 
DLOUHÉ v ulici Dlouhá 30 , Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatelku  pí xxxxx, Kmochova 2, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2016.   
 

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

 
 

16 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 
 

17 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení karty typu D dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 
 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

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

 
 

19 Projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě 
Olomouci" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci  projektu „Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě 
Olomouci“, která bude předložena do výzvy č. 33 Operačního programu Zaměstnanost 
 

2. souhlasí 
se složením projektového týmu, finálním rozsahem aktivit projektu a vyčíslením nákladů na 
jednotlivé položky způsobilých výdajů dle bodu 2 důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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20 Projekt " Podpora vzdělávání a rozvoje zaměstnanců MMOl" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
 s přípravou a podáním žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 
Magistrátu města Olomouce v oblasti komunikace s veřejností za účelem zvýšení 
profesionality úředníků a zefektivnění vzdělávacího procesu statutárního města Olomouce“ 
dle DZ, která bude předložena do výzvy č. 33 OP Zaměstnanost s ohledem na podmínky 
dotačního titulu 
 

2. souhlasí 
se složením realizačního týmu dle bodu 2 důvodové zprávy 
 

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

Bod programu: 20. 
 

 
 

21 Veřejnoprávní smlouva v rámci implementace IROP 2014-2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
informaci, že plnění úkolů dle veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi statutárním městem 
Olomouc a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve věci výkonu některých úkolů řídicího 
orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního 
operačního programu pro období 2014 – 2020 nezakládá nárok na příspěvek na plnění úkolů 
v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi statutárním městem Olomouc a Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR ve věci výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím 
subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro 
období 2014 – 2020 dle přílohy č. 1 
 

4. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce pověřit tajemníka Magistrátu města Olomouce Bc. Jana 
Večeře k podpisu veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu 
zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního 
programu pro období 2014-2020 
 

5. ukládá 
RNDr. Ladislavovi Šnevajsovi, náměstkovi primátora, předložit k projednání a schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce konaném dne 16. května 2016 návrh veřejnoprávní smlouvy 
uzavírané mezi statutárním městem Olomouc a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve věci 
výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace 
Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 
T: 31. 5. 2016 
O: vedoucí oddělení zprostředkující subjekt ITI 
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6. souhlasí 
s vyhlášením výběrových řízení na zbývající zaměstnance (1 a půl úvazku)  oddělení 
zprostředkující subjekt ITI  
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 
 

22 Audit poskytování a vyúčtování záloh - soulad s vnitřními 
předpisy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B. předložené Zprávy č. 2/2016 
o zjištěních z vykonaného auditu 
T: 21. 6. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

 
 

23 Výsledek Analýzy vhodnosti metody EPC 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. neschvaluje 
realizaci úsporných opatření metodou EPC na objektech škol dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 
 

24 Hodnocení vánočních trhů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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25 Významné aktivity, individuální dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity s regionálním dopadem dle části A) upravené 
důvodové zprávy  
 

3. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity s nadregionálním dopadem dle části B) 
upravené důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Individuální projekty - významné aktivity dle části C) upravené 
důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 27. 
 

 

26 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 8. zasedání ZMO 
konaného 14.3.2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 6, část 4 usnesení ZMO ze dne 14.3.2016 - Prevence kriminality: 
- předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 14.3.2016 (T: ihned) 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

2. ukládá 
k bodu 10, část 3 usnesení ZMO ze dne 14.3.2016 - EIB - revize/konverze úrokové sazby: 
- předložit ZMO schválené parametry (T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 17. 5. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
k bodu 12, část 4 usnesení ZMO ze dne 14.3.2016 - Pořízení změny č. III Územního plánu 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změn č. III Územního plánu Olomouc (T: ihned) 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

4. ukládá 
k bodu 14, část 3 usnesení ZMO ze dne 14.3.2016 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových 
organizací - škol: 
- informovat o přijatém usnesení ředitele PO - škol (T: březen 2016) 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 28. 
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27 Zahraniční služební cesty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast na zahraničních služebních cestách dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 29. 
 

 
 

28 Smlouva o poskytnutí dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace 
 

2. souhlasí 
s přijetím dotace na projekt "Olomouc v kostce" 
 

3. pověřuje 
PhDr. Pavla Urbáška, náměstka primátora, k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 
 

29 Olomoucké kostely s průvodcem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
příspěvky dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 
 

30 Pojmenování ulice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s navrženým názvem ulice dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit navržený název ulice dle důvodové zprávy na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

4. doporučuje 
ZMO schválit navržený název ulice 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 
 

31 Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
- z funkce člena KMČ č. 3 Olomouc - Hejčín pana Mgr. Ivo Hegera 
 

3. jmenuje 
- do funkce člena KMČ č. 10 Olomouc - Nemilany paní Mgr. Evu Kaněčkovou 
 

4. ukládá 
informovat předsedy, odvolané a nově jmenované členy komisí o schválených změnách 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 
 

32 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Podpisového řádu 
statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 10. 4. 2016 
 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34. 
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33 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 10. 4. 2016 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34. 1. 
 

 
 

34 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru investic 
Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru investic dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5.  a 
1. 6. 2016 
 

3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2016 
 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 34. 2. 
 

 
 

35 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi 
v oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv na zajištění výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu 
s obcemi Luběnice a Přáslavice dle důvodové zprávy. 
 

3. ukládá 
zaslat podepsané veřejnoprávní smlouvy ke schválení a podpisu jednotlivým obcím a 
následně požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o vyslovení souhlasu dle § 160 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
T: 17. 5. 2016 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
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4. ukládá 
zajistit realizaci organizačních opatření souvisejících s výkonem působnosti 
T: 21. 6. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí stavebního odboru 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34. 3. 
 

 
 

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

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s realizací nové akce – Rekonstrukce komunikace Neředínská  dle bodu A) důvodové zprávy    
 

3. souhlasí 
se zadáním přímému zhotoviteli akce Rekonstrukce komunikace Neředínská za podmínek dle 
bodu A) důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s dodatečnými pracemi dle bodu B)  důvodové zprávy 
 

5. ukládá 
předložit návrh rozpočtové změny 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 
 

37 Různé - Budova Tomkova 40, Olomouc - Hejčín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zablokovat majetkoprávní úkony s nemovitostí dle důvodové zprávy do konce roku 2016  
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 36. 
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38 Průzkum dopravního chování v rámci Plánu udržitelné mobility 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přepravu tazatelů průzkumu na linkách dopravce DPMO, a. s. v termínu 11. 4. - 31. 5. 2016 
dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ihned informovat dopravce DPMO, a. s. 
T: 19.4.2016 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 37. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


