
 

USNESENÍ 
 

z 66. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 10. 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 11. 10. 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. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to 
jednotku č. 515/7, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou 
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.560.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7534/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

3. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to 
jednotku č. 515/8, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou 
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.306.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5321/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

4. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky      
č. 515/5, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku 
parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.455.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je 
spoluvlastnický podíl o velikosti 7719/185835 na společných částech předmětné nemovité 
věci dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky      
č. 515/10, byt, v domě  č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku 
parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 960.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je 
spoluvlastnický podíl o velikosti 3155/185835 na společných částech předmětné nemovité 
věci dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

7. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu 
xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
T: 26. 10. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

8. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
(parkovací místo č. 1)  paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

9. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
(parkovací místo č. 2)  panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

10. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc (parkovací místo č. 1) dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 174 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 115 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

12. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 174 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 45 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o bezúplatný převod pozemku parc. č. 189 zahrada v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

14. schvaluje 
předběžný záměr směnit pozemek parc. č. 174 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku 
parc. č. 190 zahrada o výměře 50 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxx. Výměra části předmětného pozemku bude upřesněna až po vyhotovení GP 
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

15. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 189 zahrada o výměře 210 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 



 3 

 

16. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 117 ostatní plocha (dle GP 117/4 zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 7 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.2. 
 

17. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 147/2 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

18. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-SMV-NAJ/001653/2016/Sul ze dne 18. 5. 2016, 
uzavřené se spolkem Spolek přátel olomouckého jazzu a společností CHOMOUT s.r.o., 
jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 87/24 ostatní plocha o výměře 6 m2        
se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména oplocením, části pozemku parc. č. 87/26 
ostatní plocha o výměře 9 410 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zahradní 
restaurací, promítací kabinou, objektem bývalého WC, oplocením, venkovním areálovým 
osvětlením, pódiem vč. jeho zastřešení, plátna a šaten se sociálním zařízením, hledištěm vč. 
sedaček, zábradlím, a pozemku parc. č. st. 1380 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 
m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. pískovcovou zídkou s kovovou bránou a 
dlážděným vjezdem, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy 
by mělo dojít k nájmu dalších částí pozemků, a to částí pozemků parc. č. 87/24 ostatní plocha 
o výměře 111 m2 a parc. č. 87/26  ostatní plocha o výměře 30 m2, vše  
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

19. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 57/3 zahrada  a část pozemku parc. č. 575/1 
zahrada o výměře 70 m2 vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude 
upřesněna po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

20. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha o celkové výměře 21 m2 v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

21. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - parkovací místo č. 13 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. 2.6. 
 

22. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 11 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

23. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 1 o výměře 19,40 m2 v 1. PP budovy č. p. 371, 
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

24. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

25. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p. 
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371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

26. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Ul. Křelovská - Olomouc City, cyklotrasa – I. etapa“ 
na stavbě podjezdu ev. č. 35-144 ve vlastnictví statutárního města Olomouce (vlastníkem 
evidovaného pod názvem „mostní konstrukce č. M24“) nacházející se na částech pozemků 
parc. č. 1177/3 o výměře 86 m2 a parc. č. 1177/4 o výměře 115 m2, vše ostatní plocha v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouce s ČR - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod       
č. 3.1. 
 

27. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Autobusová zastávka Na Střelnici směr Lazce“    
na pozemku parc. č. 115/19 ostatní plocha  v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví 
Olomouckého kraje s právem hospodařit se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci dle důvodové zprávy bod č. 3.2 
 

28. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby sjezdu o rozměrech 6 x 3,3 m    
k budoucí komunikaci situované na pozemku parc. č. 978/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc,  přístupu o rozměrech 1,5 x 3,3 m  k plánovanému rodinnému domu a přípojky 
kanalizace DN 150 o délce 1,4 m na pozemku parc. č. 978/1 zahrada  v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc s  paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

29. nevyhovuje žádosti 
spolku Pomocné ruce Olomouc o nájem budovy č. p. 585, tech. vyb., která se nachází na 
pozemku parc. č. st. 823 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, případně nájem budovy č. p. 584, tech. vyb., která se nachází na pozemku parc. č. 
st. 824 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, případně 
nájem budovy č. p. 583, tech. vyb., která se nachází na pozemku parc. č. st. 826/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.4. 
 

30. nevyhovuje žádosti 
společnosti PK Office Media Service s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 2117 ostatní 
plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

31. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/001137/2015/Mlc ze dne 13. 4. 2015 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2015 uzavřenou s pobočným spolkem Tělocvičná jednota Sokol 
Olomouc – Nový Svět, spočívající v prodloužení výpůjčky z doby určité do 31. 12. 2026       
na dobu určitou do 31. 12. 2030 a v udělení souhlasu s vybudováním staveb a stavebním 
úpravám dle důvodové zprávy bod č. 3.7.  
 

32. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 641 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nemilany, parc. č. 
792/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice a parc. č. 1132/1 ostatní plocha           
o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc státnímu podniku Česká pošta, s. p.      
dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

33. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 351 orná půda o výměře 286 m2 a části pozemku parc. č. 352 
orná půda o výměře 93 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.9. 
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34. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 351 orná půda o výměře 220 m2 a části pozemku parc. č. 352 
orná půda o výměře 191 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

35. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/26/2006/Gl uzavřené dne 18. 7. 2006 
s panem xxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

36. schvaluje 
nájem části společných prostor o výměře 2,00 m2 budovy č. p. 19, obč. vyb., která je součástí 
pozemku parc. č. 166 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Topolany u Olomouce, obec 
Olomouc, společnosti Empecom, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

37. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 26. 9. 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
31. 8. 2012, uzavřené s Oblastní unií neslyšících Olomouc z.s., jejímž předmětem jsou 
prostory o celkové výměře 784,15 m2 v 1. PP, 1. NP a 2. NP budovy č. p. 972, víceúčelová 
stavba, ul. Jungmannova č. o. 25, která je součástí pozemku parc. č. st. 1116 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, spočívající ve změně doby nájmu z doby 
určité do 30. 9. 2017 na dobu určitou do 30. 9. 2027 dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

38. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu ze dne 22. 11. 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2015, 
uzavřené s Oblastní unií neslyšících Olomouc z.s., jejímž předmětem je část pozemku parc. 
č. 644/2 ostatní plocha o výměře 1 246 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, spočívající       
ve změně doby nájmu z doby určité do 30. 9. 2017 na dobu určitou do 30. 9. 2027 dle 
důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

39. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31. 8. 2001, ve znění dodatků č. 1 
ze dne 8. 9. 2003 a dodatku č. 2 ze dne 19. 9. 2011, se společností Pavel Dobrovský – BETA 
s.r.o. spočívající ve zrušení náležitosti smlouvy týkající se závazku nájemce přispívat 
každoročně pronajímateli částkou 60.000,- Kč ročně na údržbu a opravy domu Horní nám. 5, 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

40. nevyhovuje žádosti 
Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., o změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 8. 
2001, ve znění dodatků č. 1 ze dne 8. 9. 2003 a dodatku č. 2 ze dne 19. 9. 2011, jejímž 
předmětem jsou prostory sloužící podnikání o celkové výměře 197,25 m2 v 1. NP budovy č.p. 
367, obč.vyb., ul. Horní náměstí č.o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 326 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc spočívající ve snížení nájemného    
o 15 % dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

41. bere na vědomí 
změnu subjektu na straně nájemce u  prostor sloužících podnikání o celkové výměře 299,00 
m2 v 1. PP a 1. NP budovy č.p. 321, bydlení, Ztracená č.o. 3, která je součástí pozemku parc. 
č. st. 269 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.14. 
 

42. souhlasí 
s podnájmem části prostor o celkové výměře 1.003,94 m2 ve 2. NP, 3. NP, 4. NP, 5. NP 
budovy č.p. 192, obč. vyb., Dolní náměstí č.o. 8-9, která je součástí pozemku parc. č. st. 614 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 3.15. 
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43. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 350/6 ostatní plocha o výměře 
960 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

44. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 95/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/38 ostatní plocha)         
o výměře 1 074 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jejíž součástí je zejména účelová 
komunikace, kdy na shora uvedené části pozemku se dále nachází, zejména vstupní 
schodiště včetně plošiny pro vozíčkáře, opěrné zídky u bočních vstupů, které jsou součástí 
budovy č. p. 951, jiná st., která je součástí pozemku parc. č. st. 1258 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví kupujícího, a dále stavby, 
zejména betonová plocha, kanalizační  přípojky s šachtami, vše ve vlastnictví kupujícího a 
stavby jiných vlastníků, zejména podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě    
ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  optické kabelové vedení 
ve vlastnictví společnosti RIO Media a.s. a podzemní kabelové vedení VN ve vlastnictví 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu, Univerzitě Palackého v Olomouci, za kupní cenu ve výši 987 500,- Kč 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 438/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 438/12 ostatní plocha)   
o výměře 22 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, 
státní organizaci – zejména stavba přístřešku pro cestující v rámci zastávky Olomouc - 
Hejčín, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví České republiky a do práva 
hospodařit s majetkem státu Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci za kupní 
cenu celkem ve výši 12.300,- Kč, z toho pozemek 8.300,- Kč a náklady 4.000,- Kč důvodové 
zprávy bod č. 4.4. 
 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 848/6 ostatní plocha)       
o výměře 15 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba - oplocení    
ve vlastnictví kupujících, manželům xxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní 
cenu ve výši 21 320,- Kč důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

47. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí pozemků parc. č. 231 ostatní plocha o výměře 128 m2 a parc. č. 636/1 ostatní 
plocha (dle GP díl „b“) o výměře 3 m2 (vše dle GP jako pozemek parc. č. 231/1 ostatní 
plocha), vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterých se nachází zděné oplocení               
s kovovou bránou ve vlastnictví kupujících, a to ideální podíl 1/2 shora uvedených částí 
pozemků paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 110 307,50 Kč a ideální podíl 1/2 shora 
uvedených částí pozemků panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 110 307,50 Kč 
důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

48. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 231 ostatní plocha (dle GP parc. č. 231/2 ostatní plocha)           
o výměře 10 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx důvodové zprávy bod 
č. 4.7. 
 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 231 ostatní plocha (dle GP parc. č. 231/2 ostatní plocha)          
o výměře 10 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterém se nachází oplocení s brankou, 
částečně kůlna na nářadí, dlažba a část okapového chodníku ve vlastnictví kupující, paní 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 615,- Kč důvodové zprávy bod č. 4.7. 
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50. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 1000/2  ostatní  plocha  v  k. ú.  Řepčín, obec  Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ  
Distribuce, a. s., s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení 
věcného břemene důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

51. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 1000/2 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. st. 623 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

52. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 576/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s.  s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení 
věcného břemene důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 

53. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 576/2 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. 2534 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 

54. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 74/1 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení 
věcného břemene důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 

55. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 74/ 1 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. st.762 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 29 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 

56. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1071/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb., společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  
za kupní cenu ve výši 230 000,- Kč důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 

57. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 21/6 zahrada (dle GP díl „b“) o výměře 27 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, na které se nachází zejména místní komunikace IV. třídy (chodník)               
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a části pozemku parc. č. st. 185/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (dle GP díl „a“) o výměře 34 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na které 
se nachází zejména místní komunikace IV. třídy (chodník) ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce a stavba přípojky dešťové kanalizace ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxx, oba ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, za 
část pozemku parc. č. 20/2 ostatní plocha    (dle GP parc. č. 20/8 ostatní plocha) o výměře 45 
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém 
se nachází zejména stavba zděného přístřešku na komunální odpad a oplocení ve vlastnictví 
manželů xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, s tím, že manželé xxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 
10759,- Kč důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 

58. schvaluje 
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 20/2 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 20/8 ostatní plocha) o výměře 45 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
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ve výši 5,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši bezdůvodného obohacení by byla 
uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu               
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
manželům xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx a to za období od 1. 1. 2014 až do dne 
předcházejícího dni zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 

59. bere na vědomí 
změnu názvu společnosti z RWE GasNet, s.r.o. na GasNet, s.r.o. důvodové zprávy bod č. 
5.1. 
 

60. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby na část pozemku parc. č. 812/31 
orná půda o výměře 629 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, jehož součástí budou stavby 
účelové komunikace a chodníku a na stavby veřejného osvětlení, vodovodního řadu a tlakové 
splaškové kanalizace budovaných v rámci stavby „Inženýrské sítě pro lokalitu výstavby 
řadových RD Olomouc – Slavonín, Topolová ulice“ se společností STAFOS – REAL, s.r.o., 
dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

61. souhlasí 
s postoupením smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/002332/2015/Hrb     
ze společnosti Simplon Power s.r.o. na pana xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

62. souhlasí 
s postoupením dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací č. OMAJ-
IM/DOH/002331/2015/Hrb ze společnosti Simplon Power s.r.o. na pana xxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

63. uděluje 
souhlas s postoupením práv a povinností z Dohody o parcelaci ze dne 24. 2. 2016 z 
xxxxxxxxxxxxxx na pana xxxxxxxxxxxxxx důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

64. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodu na pozemcích parc. č. 678/17 orná 
půda, parc. č. 643/15 a parc. č. 1937 oba ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch pana xxxxxxxxxxxxxx důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

65. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodu 
na pozemcích parc. č. 678/17 orná půda, parc. č. 643/15 a parc. č. 1937 oba ostatní plocha, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pana xxxxxxxxxxxxxx důvodové 
zprávy bod č. 5.5. 
 

66. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 6/3 ostatní plocha o výměře v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/70/2011/Plh ze dne 9. 1. 
2012 uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

67. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 6/3 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

68. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru 
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech.vyb, na pozemku parc. č. st. 2533 zastavěná plocha 
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a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, k pozemku parc. č. st. 2533 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouce prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

69. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemku parc. č. 1154 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

70. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1154 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod 
č. 6.3. 
 

71. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemcích parc. č. 1121/1, parc. č. 1231/1 a parc. č. 549, vše ostatní plocha a parc. č. 
450/3 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

72. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1121/1, parc. č. 1231/1 a parc.    
č. 549, vše ostatní plocha a parc. č. 450/3 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc           
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

73. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemku parc. č. 526/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

74. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 526/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

75. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemku parc. č. 812/33 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

76. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 812/33 orná půda v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

77. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemku parc. č. 613/3 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc      
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

78. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního  kabelového  vedení  NN  na  pozemku parc. č. 613/3 ostatní plocha v k. ú. Nové  
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Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové 
zprávy bod č. 6.7. 
 

79. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN           
na pozemcích parc. č. 605 ovocný sad, parc. č. 200, parc. č. 272, parc. č. 285, parc. č. 926, 
parc. č. 2002/14 a parc. č. 2002/18, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc a 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemcích parc. č. 605 ovocný sad, parc. č. 238, parc. č. 271, parc. č. 272, parc. č. 
2002/14, parc. č. 2002/18 a parc. č. 2021, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc a umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 605 ovocný sad v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. důvodové zprávy 
bod č. 6.8. 
 

80. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 800/9 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO 
Media a.s. důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

81. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 800/9 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

82. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 274/2, parc. č. 278, parc. č. 290/10, parc. č. 290/64, 
parc. č. 292/1, parc. č. 292/2, parc. č. 292/5, parc. č. 292/7, parc. č. 300/10, parc. č. 303/3, 
parc. č. 355/3, parc. č. 361/8, parc. č 480/22, parc. č. 480/29, parc. č. 523/1, parc. č. 525/1, 
parc. č. 525/4, parc. č. 536, parc. č. 545, parc. č. 597/1, parc. č. 618/1, parc. č. 625/2, parc.  
č. 633/2, parc. č. 792/1, parc. č. 800/9, parc. č. 800/41, parc. č. 800/47 a parc. č. 815, vše 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. 
důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

83. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 274/2, 
parc. č. 278, parc. č. 290/10, parc. č. 290/64, parc. č. 292/1, parc. č. 292/2, parc. č. 292/5, 
parc. č. 292/7, parc. č. 300/10, parc. č. 303/3, parc. č. 355/3, parc. č. 361/8, parc. č 480/22, 
parc. č. 480/29, parc. č. 523/1, parc. č. 525/1, parc. č. 525/4, parc. č. 536, parc. č. 545, parc. 
č. 597/1, parc. č. 618/1, parc. č. 625/2, parc. č. 633/2, parc. č. 792/1, parc. č. 800/9, parc.     
č. 800/41, parc. č. 800/47 a parc. č. 815, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

84. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 1963/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 859/4 a 
parc. č. 576/2, vše ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
FOFRNET spol. s r.o. důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

85. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.   
č. 210/9 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 
důvodové zprávy bod č. 6.12. 
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86. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 210/9 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

87. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 804/31 a 
parc. č. 938/46, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

88. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 804/31 a parc. č. 938/46, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

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

  
 
 
 

3 Dodatek č. 1 Pravidel pro nakládání s opuštěnými hrobovými 
zařízeními 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
Dodatek č. 1 k Pravidlům pro nakládání s opuštěnými hrobovými zařízeními ze dne 2. 9. 2014 
dle  důvodové zprávy. 
 

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

 
 
 
 

4 Veřejná zakázka č. 16106 - Tropický pavilon - zadání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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5 Veřejná zakázka č. 16055 - Územní studie veřejných 
prostranství v MPR Olomouc "Náměstí Republiky - 
Křížkovského - Mariánská - Akademická, Wurmova" - 
vyloučení, zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO. 
 

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

3. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči         
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. 
a) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
b) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 

 
 
  

6 Veřejná zakázka č. 16122 - Stavební úpravy informačního 
centra v Olomouci - zrušení usnesení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. ruší 
usnesení RMO č. 6 ze dne 19.7.2016. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
 

 
 
 

7 Veřejná zakázka č. 16143 - Luční ulice - oprava vodovodu a 
kanalizace - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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2. ruší 
usnesení RMO č. 5 ze dne 9.8.2016 ve znění důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem "Luční ulice - oprava 
vodovodu a kanalizace" evidenční číslo 16143. 
 

4. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy. 
 

5. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 3. 
 

 
 

8 Veřejná zakázka č. 16156 - Zelená brána města Olomouce - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem "Zelená brána 
města Olomouce", evidenční číslo 16156, 
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy. 
 

3. ustavuje 
v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy. 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. k podpisu všech rozhodnutí vzešlých          
z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 4. 
 

 
 

9 Rozpočtové změny roku 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016  
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy  
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 
 

10 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
b) tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2a) 
c) Na Trati 82, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2b) 
 
2. výpověď z nájmu bytu 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4)  
 
3. další postup dle varianty A) ve věci zajištění provozu  plynové kotelny v domě Dolní 
náměstí č. 19/47, Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 

3. souhlasí 
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
Český rozhlas, Horní náměstí 21, Olomouc – byty č. 3, 4 a 7 
 
b) na 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b)  
 

4. pověřuje 
RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora, podpisem smlouvy o prodeji plynové kotelny 
dle varianty A) bodu 5 důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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11 Radnice - stavební úpravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup opravy dle části 5) Závěr, bod a), d), e) důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

12 ZŠ/MŠ Řezníčkova hřiště - závěrečné vyúčtování projektu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

3. ukládá 
- zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště  po dobu 5 let 
ode dne finančního ukončení projektu dle bodu B.1.1.a) důvodové zprávy 
- nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu ZŠ/MŠ Řezníčkova – hřiště     
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 B.1.1.b) důvodové zprávy 
T: 26. 10. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště a 
jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl     
dle bodu B.1.2.a) důvodové zprávy 
T: 26. 10. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště a 
jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl     
dle bodu B.1.2.a) - e) důvodové zprávy 
T: 26. 10. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

6. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 5515302/0800 dle bodu A.1.3  důvodové zprávy 
T: 26. 10. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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13 Divišova, Bystrovanská – Smlouva o poskytnutí dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 1 100 000 Kč na realizaci projektu Divišova, Bystrovanská – přechod 
pro pěší za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, která je přílohou č. 1 
důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt 
Divišova, Bystrovanská – přechod pro pěší 
 

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

 
 
 

14 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. souhlasí 
s upravenou Strategii ITI Olomoucké aglomerace po hodnocení řídicích orgánů operačních 
programů uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
upravenou Strategii ITI Olomoucké aglomerace po hodnocení řídicích orgánů operačních 
programů uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 
 
 

15 Projekt "Centrum rozvoje zaměstnanosti" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s podáním projektové žádosti, dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podat projektovou žádost, dle důvodové zprávy 
T: 26. 10. 2016 
O: vedoucí odboru evropských projektů 

vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

16 Revitalizace Palachova náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předloženou architektonickou studii "Dílčí revitalizace Palachova náměstí" 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

17 Komise hospodářského rozvoje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
členy Komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 

3. jmenuje 
členy Komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

18 Petice na podporu útulku pro kočky v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zaslat odpověď petentům 
T: 26. 10. 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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19 Změny jízdních řádů k 11. 12. 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změny jízdních řádů a názvy zastávek dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat dopravce  
T: 26. 10. 2016 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

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

 
 

20 Lošov - hráz 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 
náměstky primátora PhDr. P. Urbáška a Mgr. F. Žáčka jednáním s vedením státního podniku 
Lesy ČR v intencích důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 

21 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
z funkce člena KMČ:  
č. 9 Nedvězí pana xxxxxxxxxxxxx a 
č. 14 Nové Hodolany pana xxxxxxxxxxxxxx 
 

3. ukládá 
informovat předsedy a odvolané členy KMČ o schválených změnách 
T: 26. 10. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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22 Veřejná zakázka č. 16121 - Radnice Olomouc, úpravy interiéru 
vrátnice - zrušení usnesení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. ruší 
usnesení RMO č. 8 ze dne 13.9.2016. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 
 

23 Kollárovo náměstí - územní studie 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 
 
 

24 Individuální dotace v oblasti školství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
individuální dotace v oblasti školství dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 26. 10. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
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25 Protipovodňové opatření města Olomouce - Modernizace 
varovného       a informačního systému ochrany města 
Olomouce před povodněmi a rozšíření digitálního 
povodňového plánu ORP Olomouc. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
zadání zpracování technicko-ekonomické studie dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
vedoucího odboru ochrany koordinací akce s HZS Olomouckého kraje 
 

4. pověřuje 
vedoucího odboru ochrany podpisem smlouvy o dílo na zpracování    technicko – ekonomické 
studie dle důvodové zprávy 
T: listopad 2016 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

5. ukládá 
vedoucímu odboru ochrany předložit zpracovanou studii do RMO 
T: červen 2017 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 
 
 

26 Příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů - dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy  
 

3. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy 
T: 26. 10. 2016 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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27 Kontrola finanční dotace na projekt "Baletní dny Olomouc" v 
roce 2015 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 
 

28 Využití veřejné finanční podpory u GOLF CLUBU OLOMOUC v 
r. 2015 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 28. 
 

 
 
 

29 Audit hospodaření s pokutovýmí bloky na Městské policii 
Olomouc 

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. 18/2016 o 
zjištěních z vykonaného auditu 
T: 22. 11. 2016 
O: ředitel Městské policie Olomouc 
 

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

 
 

30 HMO - návrh změny Zřizovací listiny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce 
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3. ukládá 
předložit ZMO ke schválení změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města 
Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

31 MFO -  mimořádná kontrola hospodaření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
mimořádnou kontrolu hospodaření u příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc 
od 1. 1. 2014  do 30. 9. 2016 
 

3. ukládá 
odboru interního auditu a kontroly provést mimořádnou kontrolu  hospodaření v souladu se 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, u Moravské filharmonie Olomouc  
T: 22. 11. 2016 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
 

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

 
 

32 Významné aktivity, individuální dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Individuální projekty-významné aktivity u žádostí č. 12831, 12826, 
12824 
 
3.      neschvaluje 
přidělení dotací v kapitole Individuální projekty - významné aktivity u žádostí č. 12816, 12820, 
12834, 12833 
Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 33. 
 

 
 

33 Memorandum s chorvatským městem Makarska 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
memorandum s chorvatským městem Makarska 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 34. 
 

 
 

34 Žádost o užití znaku města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s užitím znaku města Olomouce dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 35. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


