
 

USNESENÍ 
 

z 78. schůze Rady města Olomouce, konané dne 7. 2. 2017 
 
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 7. 2. 2017 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi jednat s žadatelem o etapizaci projektu dle diskuze 
na jednání RMO k bodu 1.1. důvodové zprávy. 
T: 4. 4. 2017 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

2. schvaluje 
uzavření dohody o způsobu výkonu služebnosti stezky zřízené k povinnému pozemku parc. č. 
st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, jehož součástí 
je zejména budova č. p. 13, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti 
pasáží budovy č. p. 13 ve prospěch statutárního města Olomouce, spočívající v omezení 
veřejné přístupnosti stezky denně od 6:00 do 20:00 hodin a úpravě úhrady nákladů na 
zachování, údržbu a opravy věci dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. ukládá 
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. pronajmout předmětnou jednotku č. 308/4, byt, 
v domě č. p. 308, 309, 310, Ovesná 17, 19, 21 dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
T: srpen 2017 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

4. schvaluje 
zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 1420/4 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc za účelem umístění a užívání části budovy č. p. 678, rod. dům, a to převislého 2. 
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NP a podkroví budovy, která je součástí pozemku parc. č. st. 226 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 226 zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

5. schvaluje 
předběžný záměr směnit části pozemků parc. č. 388/97 orná půda o výměře 66 m2, parc. č. 
388/99 orná půda o výměře 95 m2, parc. č. 375/1 zahrada o výměře 1 339 m2 a parc. č. 
827/2 ostatní plocha o výměře 139 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za části pozemků parc. č. 388/20 orná půda o celkové výměře 
383 m2 a parc. č. 388/98 orná půda o celkové výměře 227 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti OLTRANS DOSTÁL s.r.o. s tím, že výměra částí pozemků 
bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

6. schvaluje 
předběžný záměr pronajmout části pozemků parc. č. 375/1 zahrada o výměře 1 022 m2 a 
parc. č. 827/2 ostatní plocha o výměře 187 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
společnosti OLTRANS DOSTÁL s.r.o. s tím, že výměra částí pozemků bude upřesněna po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

7. schvaluje 
předběžný záměr zřídit služebnost cesty přes část pozemku parc. č. 388/20 orná půda v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc v budoucím vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch 
pozemků parc. č. 388/20 a parc. č. 388/98, vše orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
vlastnictví společnosti OLTRANS DOSTÁL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

8. schvaluje 
předběžný záměr zřídit služebnost cesty přes pozemek parc. č. 388/20 orná půda v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti OLTRANS DOSTÁL s.r.o. a pozemky 
parc. č. 375/1 zahrada a parc. č. 388/99 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc v 
budoucím vlastnictví společnosti OLTRANS DOSTÁL s.r.o. ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti OL TRANS CZ, s.r.o. o směnu pozemků parc. č. 239/1 orná půda 
o výměře 330 m2 a parc. č. 240/2 orná půda o výměře 62 m2, vše v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za pozemek parc. č. 388/31 ostatní 
plocha o výměře 362 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti OL 
TRANS CZ, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

10. schvaluje 
předběžný záměr koupit pozemek parc. č. 388/31 ostatní plocha o výměře 362 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti OL TRANS CZ, s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

11. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemky parc. č. 978/8 zahrada  a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu a souhlasí s návrhem 
řešení dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 

12. revokuje 
usnesení RMO ze dne 1. 6. 2010, bod programu 2, bod 4.13. ve věci schválení pronájmu 
pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 
m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 
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13. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010 bod programu 4, bod 8, ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a 
parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  při kupní ceně ve výši 1 141 680,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

14. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

15. schvaluje 
předběžný záměr koupit pozemky parc. č. 828 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 504 m2, 
parc. č. 829 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 419 m2, parc. č. 830 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 255 m2, parc. č. 831 ostatní plocha o výměře 26 541 m2, parc. č. 832 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m2 a parc. č. 833 lesní pozemek o výměře 
101 642 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, z vlastnictví společnosti PROCKHORNE s.r.o. 
do vlastnictví statutárního města Olomouce a dále na koupit jinou stavbu bez č. p./č. e. na 
pozemku parc. č. 828 zastavěná plocha a nádvoří, jinou stavbu bez č. p./č. e. na pozemku 
parc. č. 829 zastavěná plocha a nádvoří, jinou stavbu bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 830 
zastavěná plocha a nádvoří a jinou stavbu bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 832 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, z vlastnictví společnosti ALTOP s.r.o. „v 
likvidaci“, do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

16. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 295/1 orná půda (dle GP parc. č. 295/10 orná půda) 
o výměře 403 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.   
 

17. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 295/1 orná půda o výměře 360 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

18. schvaluje 
záměr prodat části pozemku parc. č. 295/1 orná půda (dle GP parc. č. 295/12 orná půda 
o výměře 15 m2 a parc. č. 295/14 orná půda o výměře 2 m2) o celkové výměře 17 m2 a části 
pozemku parc. č. 295/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 295/15 ostatní plocha) o výměře 3 m2, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

19. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 295/3 ostatní plocha o výměře 274 m2 a část pozemku 
parc. č. 295/1 orná půda o výměře 103 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5. 
 

20. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 207/18 ostatní plocha o výměře 34 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

21. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 207/18 ostatní plocha 
o výměře 34 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

22. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 8 uzavřenou se společností TRŽNICE HOPA, spol. s r.o., jejímž 
předmětem je nájem pozemku parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 5 833 m2 a částí 
pozemků parc. č. 105/50 ostatní plocha o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha 
o výměře 2 737 m2 a parc. č. 125/9 ostatní plocha o výměře 412 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně výše nájemného 
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z 382 109,- Kč/celý předmět nájmu/rok na 192 000,- Kč/celý předmět nájmu/rok, ke zúžení 
předmětu nájmu o části pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 
125/6 ostatní plocha o výměře 68 m2 a parc. č. 125/9 ostatní plocha o výměře 65 m2, vše v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a k doplnění náležitosti smlouvy týkající se práva nájemce 
vypovědět smlouvu o nájmu v jednoroční výpovědní době, bez udání důvodu dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 
 

23. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1678/32 orná půda o výměře 14 m2, část pozemku 
parc. č. 1678/34 orná půda o výměře 115 m2, část pozemku parc. č. 1678/35 orná půda 
o výměře 4 223 m2 a pozemku parc. č. 1686/3 ostatní plocha o výměře 36 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

24. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 25 dodatku důvodové zprávy ve věci 
schválení odprodeje pozemků parc. č. 1678/32 o výměře 8 601 m2, parc. č. 1678/34 
o výměře 358 m2, parc. č. 1678/35 o výměře 4 333 m2, parc. č. 1678/221 o výměře 309 m2, 
parc. č. 1678/223 o výměře 321 m2, vše orná půda a pozemku parc. č. 1686/3 ost. pl. 
o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Trimex Olomouc 
spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 8 376 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

25. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu 8, bod 22 důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. o revokaci části usnesení ZMO 
ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 25 dodatku důvodové zprávy ve věci výše kupní 
ceny při  odprodeji pozemků parc. č. 1678/32 o výměře 8 601 m2, parc. č. 1678/34 o výměře 
358 m2, parc. č. 1678/35 o výměře 4 333 m2, parc. č. 1678/221 o výměře 309 m2, parc. č. 
1678/223 o výměře 321 m2, vše orná půda a pozemku parc. č. 1686/3 ost. pl. o výměře 36 
m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

26. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu 8, bod 22 důvodové zprávy ve věci vzetí na 
vědomí změnu smluvních podmínek u odprodeje pozemků parc. č. 1678/32 o výměře 8 601 
m2, parc. č. 1678/34 o výměře 358 m2, parc. č. 1678/35 o výměře 4 333 m2, parc. č. 
1678/221 o výměře 309 m2, parc. č. 1678/223 o výměře 321 m2, vše orná půda a pozemku 
parc. č. 1686/3 ost. pl. o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 8 376 800,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.8. 
 

27. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 1. 2017 bod programu č. 2., bod 3.3. důvodové zprávy ve věci 
schválení nájmu části pozemku parc. č. 487/71 orná půda o výměře 14,1 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 21,1 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI GENERÁLA 
PÍKY 319/14, OLOMOUC a SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI 
GENERÁLA PÍKY 323/14a, OLOMOUC dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

28. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 487/71 orná půda o výměře 14,1 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc a část pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 21,4 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI GENERÁLA 
PÍKY 319/14, OLOMOUC a SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI 
GENERÁLA PÍKY 323/14a, OLOMOUC dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
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29. neschvaluje 
navýšení nájemného a pachtovného o inflační koeficient ve výši 0,7% dle důvodové zprávy 
bod č. 3.1. 
 

30. uděluje 
souhlas společnosti HC Olomouc, s. r. o., se sídlem Hynaisova 1091/9A, Olomouc, IČ 
258 49 123 k užívání ledové plochy a zázemí zimního stadionu (jejího příslušenství) do 
30. 6. 2017 pro HC Olomouc – mládež, spolek se sídlem Hynaisova 1091/9A, Olomouc, IČ 
227 34 279 dle důvodové zprávy bod č. 3.2.  
 

31. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/15/2012/Hr ze dne 1. 6. 2012 uzavřenou s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 308/13 ostatní plocha 
o výměře 23 702 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, spočívající ve zvýšení nájemného z 15,- 
Kč/m2/rok na 25,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

32. bere na vědomí 
oznámení ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji nemovité věci, 
a to pozemku parc. č. st. 430/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 
č.p./č.e., objekt občanské vybavenosti, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.4.  
 

33. schvaluje 
výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 64,10 m2 v 1. 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, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, pronajatých paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx, která bude zaslána v případě, že do 20. 2. 2017 nebude uhrazeno dlužné 
nájemné a zálohy na služby dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

34. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 320/25 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, 
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 

35. doporučuje zastupitelstvu města 
nepřijmout nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný 
převod pozemku parc. č. 320/25 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

36. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování ideálního podílu o velikosti 2/26 pozemku parc. č. 123 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 25 m2, ideálního podílu o velikosti 2/26 pozemku parc. č. 252 trvalý travní porost 
o výměře 153 m2, ideálního podílu o velikosti 2/26 pozemku parc. č. 327 trvalý travní porost 
o výměře 116 m2, ideálního podílu o velikosti 2/26 pozemku parc. č. 687 ostatní plocha 
o výměře 344 m2, ideálního podílu o velikosti 2/26  pozemku parc. č. 308 trvalý travní porost 
o výměře 212 m2 a ideálního podílu o velikosti 1/24 pozemku parc. č. 684 trvalý travní porost, 
vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti STAR-FINANCE, spol. s r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1119/3 
ostatní plocha o výměře 108 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4.3. 
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38. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu pozemku 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 (dle GP parc. č. 190/2 zahrada) o výměře 51 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že pan xxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu 
Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 244 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

39. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí pozemku parc. č. 75/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 75/156 ostatní plocha 
o výměře 20 m2 a parc. č. 75/157 ostatní plocha o výměře 3 m2) o celkové výměře 23 m2 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti ČEPRO, a.s. za kupní cenu ve výši 
29 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEPRO, a.s. o směnu části pozemku parc. č. 135/2 ostatní plocha 
o výměře 39 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti ČEPRO, 
a.s. za části pozemku parc. č. 75/1 ostatní plocha o celkové výměře 39 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 4.5. 
 

41. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 144 trvalý travní porost o výměře 33 m2, parc. č. 150/1 orná 
půda o výměře 188 m2, parc. č. 150/4 trvalý travní porost o výměře 357 m2, parc. č. 150/5 
ostatní plocha o výměře 150 m2, parc. č. 150/19 ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 1399 
ostatní plocha o výměře 119 m2 a parc. č. 1413/7 ostatní plocha o výměře 270 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

42. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1399 ostatní plocha 
o výměře 1 m2 a parc. č. 1413/7 ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc s Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství 
silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

43. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/001790/2014/Mlc ze dne 31. 12. 2014, jejímž 
předmětem je nájem pozemku parc. č. st. 937 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 261 m2, 
parc. č. st. 938 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 a části pozemku parc. č. 150/5 
ostatní plocha o celkové výměře 5 616 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, uzavřené 
se společností OMV Česká republika, s.r.o. spočívající ve zúžení předmětu nájmu o část 
pozemku parc. č. 150/5 ostatní plocha o výměře 150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

44. souhlasí 
s podáním odvolání proti rozsudku Okresního soudu  v Olomouci ze dne 8.12. 2016 č.j. 11 C 
602/2013-264 ve věci určení vlastnictví k pozemku parc. č. 809/2 zahrada  (dle GP pozemky 
parc. č. 809/6 zahrada o výměře 43 m2, parc. č. 809/7 zahrada o výměře 67 m2, parc. č. 
809/2 zahrada o výměře 132 m2 a parc. č. 809/8 zahrada o výměře 57 m2) v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
vrácení zaplaceného nájemného ve výši 20 993,- Kč za období od 14. 3. 2014 do 
31. 12. 2016 za pronájem části pozemku parc. č. 298/1 ostatní plocha o výměře 70 m2 v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2.  
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46. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxx o vrácení zaplaceného nájemného ve výši 8 967,- Kč za období 
od 1. 1. 2013 do 13. 3. 2014 za pronájem části pozemku parc. č. 298/1 ostatní plocha 
o výměře 70 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.  
 

47. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí dlužných úroků z prodlení ve výši 296,- Kč za období od 1. 2. 2016 do 28. 7. 2016 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.2.  
 

48. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o narovnání vzájemných práv a povinností z titulu smlouvy o nájmu č. MAJ-
EM-NS/35/2011/Hr ze dne 30. 8. 2011 s xxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2.  
 

49. schvaluje 
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč společnosti AUTO Husek s.r.o., dle důvodové zprávy bod 
č. 5.3.  
 

50. schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
PR/BVB/002343/2014/Vrt ze dne 17. 12. 2014 uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

51. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 613/3, parc č. 155/2, parc. č. 155/15, parc. č. 208/21 a parc. č. 614/2, vše 
ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouc, obec Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

52. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování nadzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 431/4 zahrada a parc. č. 654 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

53. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 693 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

54. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

55. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 627/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

56. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 627/2 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 
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57. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 388/21 a parc. č. 1012, vše ostatní plocha a parc. č. 388/97 orná půda, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

58. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 388/21 a parc. č. 1012, vše 
ostatní plocha a parc. č. 388/97 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

59. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 1192/1 ostatní plocha, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

60. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1192/1 ostatní plocha, v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.8. 
 

61. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 121/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 113/11 a parc. č. 
121/15, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

62. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 121/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, parc. č. 113/11 a parc. č. 121/15, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
590/2, parc. č. 590/3 a parc. č. 257/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

64. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 590/2, parc. č. 590/3 a parc. č. 257/12, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

65. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku parc. č. 
121/7 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

66. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě a uložení a provozování podzemního komunikačního vedení  
veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 150/3 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové 
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zprávy bod č. 6.12. 
 

67. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě na pozemku parc. 
č. 150/3 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

68. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 111/1 a parc. č. 111/4, vše ostatní plocha v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

69. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 111/1 a 
parc. č. 111/4, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení  na pozemcích 
parc. č. 406/6, parc. č. 413/1, parc. č. 414/2, parc. č. 418/4, parc. č. 624/4 a parc. č. 861/1, 
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 93/115, parc. č. 213 a parc. č. 255, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 
 

71. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 800/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a umístění a provozování 
optického kabelového vedení v podchodu, který je ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce a nachází se na pozemcích parc. č. 800/4, parc. č. 800/6, parc. č. 800/7 a parc. č. 
800/37, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, parc. č. 800/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. a parc. č. 800/35 ostatní plocha v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 
státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, vše ve prospěch společnosti  MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 

72. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 800/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc a umístění a provozování optického kabelového vedení v podchodu, který je 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce a nachází se na pozemcích parc. č. 800/4, parc. 
č. 800/6, parc. č. 800/7 a parc. č. 800/37, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, parc. č. 800/3 ostatní plocha v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. a 
parc. č. 800/35 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, vše ve 
prospěch společnosti  MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 

73. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 22/1, parc. č. 22/3, parc. č. 210/5, parc. č. 269, parc. č. 270, parc. č. 271, parc. č.  
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272, parc. č. 273, parc. č. 274, parc. č. 280, parc. č. 284, parc. č. 287, parc. č. 288 a parc. č. 
290/1, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET 
spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 

74. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 22/1, parc. č. 22/3, parc. č. 210/5, parc. 
č. 269, parc. č. 270, parc. č. 271, parc. č.  272, parc. č. 273, parc. č. 274, parc. č. 280, parc. č. 
284, parc. č. 287, parc. č. 288 a parc. č. 290/1, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 

75. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 105/25 a parc. č. 134/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 

76. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 105/25 a parc. č. 134/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 

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 
nájem části pozemku parc.č. 775/1 ostatní plocha v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace v rozsahu dle situačního nákresu na dobu 
určitou po dobu stavby za nájemné ve výši 300 Kč/bm a schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 775/1 ostatní plocha v k.ú. Chomoutov, 
obec Olomouc ve vlastnictví povinného Olomoucký kraj, právo hospodaření se svěřeným 
majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace ve prospěch 
oprávněného – statutární město Olomouc spočívající ve strpění uložení kabelového vedení 
veřejného osvětlení a provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení 
veřejného osvětlení, strpění vstupu za tímto účelem na služebný pozemek na dobu neurčitou 
za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného po dokončení stavby, 
 

3. schvaluje 
nájem částí pozemků dle situačního nákresu parc.č. 1028/19, parc.č. 1028/20 vše ostatní 
plocha v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomoucký kraj, právo hospodaření se 
svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu 
určitou po dobu stavby za nájemné ve výši 5000,- Kč a schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení  služebnosti na pozemku parc.č. 1028/19, parc.č. 1028/20 vše ostatní plocha v k.ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví povinného Olomoucký kraj, právo hospodaření se 
svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace ve prospěch 
oprávněného – statutární město Olomouc spočívající ve strpění uložení kabelového vedení 
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veřejného osvětlení, které bude váznout na služebných pozemcích a ve strpění provádění 
veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a strpění vstupu za 
tímto účelem na služebné pozemky na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši dle 
znaleckého posudku vypracovaného po dokončení stavby, 
 

4. schvaluje 
nájem na částech pozemků dle situačního nákresu parc.č. 540/2 a parc.č. 540/41 oba ostatní 
plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomoucký kraj, právo hospodaření se 
svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu 
určitou po dobu stavby za nájemné ve výši 300 Kč/bm/den a schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích parc.č. 540/2 a parc.č. 540/41 oba ostatní 
plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc  ve vlastnictví povinného Olomoucký kraj, právo 
hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace ve prospěch oprávněného – statutární město Olomouc spočívající ve strpění 
uložení kabelového vedení světelné signalizace, která bude váznout na služebných 
pozemcích, a ve strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení 
světelné signalizace a strpění vstupu za tímto účelem na služebné pozemky na dobu 
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného po 
dokončení stavby, 
 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem „Pasteurova – přechod pro pěší“ na části 
pozemku parc.č. 123/11 ostatní plocha v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle situačního 
nákresu, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření se svěřeným 
majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu neurčitou a 
bezúplatně. 
 

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

 
 

4 Veřejná zakázka č. 16174 - Studie odtokových poměrů včetně 
návrhů možných protipovodňových opatření na území města 
Olomouce - zahájení, komise (ORG 35770) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Studie odtokových 
poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce“ 
evidenční číslo: 16174 
 

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

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 17006 - 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 17006 
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. 1. 
 

 
 

6 Veřejná zakázka č. 17004 - MŠ Rožňavská - energetická 
opatření - zahájení, komise (ORG 5623) 

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 „MŠ Rožňavská - 
energetická opatření“ evidenční číslo 17004 
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy 
c) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností S - Invest CZ 
s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ 25526171 
 

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

4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace 
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou 
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
 

 
 

7 Veřejná zakázka č. 16197 - Oprava hlediště - Moravské divadlo 
Olomouc - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku 
 

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

4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace 
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou 
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem 
 

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

 
 

8 Veřejná zakázka č. 16199 - Dodávka křesel pro Moravské 
divadlo Olomouc - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku 
 

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

4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace 
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou 
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 4. 
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9 Veřejná zakázka č. 16143 - Luční ulice - rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadání 
veřejné zakázky vybranému dodavateli dle návrhu komise obsaženém v důvodové zprávě 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 5. 
 

 
 

10 Veřejná zakázka č. 17015 - Horní náměstí 322/11, Ztracená 
322/1, 321/3, Olomouc - oprava fasády včetně výměny oken - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem " Horní náměstí 322/11, Ztracená 322/1,321/3, Olomouc - oprava fasády 
včetně výměny oken", archivní číslo 17015 
b) uzavření příkazní smlouvy se společností ARL INNOVATION s. r. o., Litovelská 1340/2c, 
779 00 Olomouc 
 

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

4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse 
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 s vítězným uchazečem. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 6. 
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11 Veřejná zakázka č. 16121 - Radnice Olomouc, úpravy interiéru 
vrátnice, veřejná zakázka č. 16122 - Stavební úpravy 
informačního centra v Olomouci (ORG 5667)  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
sloučení samostatných veřejných zakázek č. 16121 a č. 16122 do jediné veřejné zakázky a 
nedělení veřejné zakázky na části 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 7. 
 

 
 

12 Veřejná zakázka č. 16157 - Služby mobilního operátora 2017 - 
2019 - zadání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek zadání veřejné zakázky vybranému dodavateli dle návrhu komise obsaženém 
v důvodové zprávě 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 8. 
 

 
 

13 Holice – Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů - cyklostezka, 
přeložka ČEZ (ORG 5319) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. souhlasí 
s uzavřením “smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.  
 

3. ukládá 
odboru investic SMOl zajistit uzavření “smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.  
T: 21. 3. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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14 Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova – úprava křižovatky (ORG 
5740) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
ekonomickému odboru MMOl ve spolupráci s odborem investic ihned podepsat předběžnou 
řídící kontrolu dle bodu C.2 důvodové zprávy 
T: 16. 2. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
 

4. ukládá 
odboru investic MMOl uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. 
T: 16. 2. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

15 Jilemnického, Nedvězí - centrum, převzetí majetku (ORG 5346) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
převzetí majetku odborem správy městských komunikací a MHD,  odborem životního  
prostředí a odborem vnějších vztahů a informací dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru SMK a MHD převzetí majetku dle důvodové zprávy 
T: prosinec 2017 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

4. ukládá 
OŽP převzetí majetku dle důvodové zprávy 
T: prosinec 2017 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

5. ukládá 
OVVI převzetí majetku dle důvodové zprávy  
T: prosinec 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

16 Plavecký stadion - tobogánová věž (ORG 5552) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
další postup dle bodu B. důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem investic  ihned zajistit podpis řídící kontroly 
před vznikem závazku 
T: 16. 2. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

 
 

17 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 1) 
b) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 1+kk se xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2a) 
c) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2b) 
d) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2c) 
e) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 53, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2d) 
f) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2e) 
g) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2f) 
h) Byt č. B1, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 2+kk s 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3a) 
ch) Byt č. B2, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 3+kk s 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3b) 
i) Byt č. B3, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 3+kk s 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3c) 
j) Byt č. B4, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 1+kk s 
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xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3d) 
k) Byt č. B5, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 2+kk se 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3e) 
l) Byt č. B6, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 3+kk s 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3f)  
m) Byt č. B7, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 3+kk s 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3g)  
n) Byt č. B8, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 2+kk s 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3h)  
o) Byt č. B9, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 2+kk se 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3ch)  
p) Byt č. B10, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 3+kk s 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3i)  
q) Byt č. B11, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 3+kk s 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3j)  
r) Byt č. B12, parc.č. 51/1, k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, o velikosti 2+kk s 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3k)  
s) Topolová 9, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
4) 
 

3. souhlasí 
s rozšířením subjektu nájemce o xxxxxxxxxxxxxxx, byt č. 15, v domě tř. Kosmonautů 16, 
Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 

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

 
 

18 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

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

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

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Peškova 1,  
dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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19 Zapojení města Olomouc do programu URBACTIII 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s podpisem Dohody na implementaci implementační sítě CIA 7 v rámci URBACT III mezi 
vůdčím partnerem a partnery projektu (Joint Convention between lead partner and project 
partners for the URBACT III Operational programme) uvedené v příloze č. 1 DZ 
 

2. pověřuje 
náměstka primátora, RNDr. L. Šnevajse, podpisem Dohody na implementaci implementační 
sítě CIA 7 v rámci URBACT III mezi vůdčím partnerem a partnery projektu (Joint Convention 
between lead partner and project partners for the URBACT III Operational programme) 
uvedené v příloze č. 1 DZ 
T: 16. 2. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

3. souhlasí 
s postupem realizace 1. etapy projektu CIA7 a zapojením personálních kapacit v souladu s 
bodem A, B a C důvodové zprávy 
 

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

 
 

20 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Zprávu o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

21 Podpora investorů v oblasti sdílených služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s marketingovou a propagační podporou investorů v oblasti sdílených služeb 
 

3. souhlasí 
se spoluprací s asociací ABSL na realizaci plánu aktivit podpory BSS v Olomouci na rok 2017 
(podrobně bod 2 důvodové zprávy) 
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4. pověřuje 
odbor koncepce a rozvoje k přípravě smlouvy o spolupráci města a ABSL 
T: 21. 3. 2017 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

5. souhlasí 
s rozpočtovou změnou navrženou v bodě 3 této důvodové zprávy, 
 

6. ukládá 
náměstkovi primátora RNDr. Aleši Jakubcovi, Ph.D. zahájit jednání s vlastníkem BEA centra 
Olomouc o spolupráci a pronájmu konferenčních prostor pro uspořádání akce pro investory v 
Olomouci 
T: 21. 3. 2017 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

7. ukládá 
náměstkovi primátora RNDr. Ladislavovi Šnevajsovi prověřit možnosti financování aktivity III. 
Účast a prezentace na celonárodní konferenci ABSL v Brně (viz bod 2 důvodové zprávy) z 
rozpočtu ITI Olomoucké aglomerace 
T: 21. 3. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

22 Rozpočtové změny roku 2017 - finanční vypořádání 
hospodaření SMOl za rok 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2016 a 
rozpočtových změn roku 2017 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl za 
rok 2016 
 

2. schvaluje 
finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2016 a rozpočtové změny roku 2017 
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2016 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným finančním vypořádáním 
hospodaření SMOl za rok 2016 a se schválenými rozpočtovými změnami roku 2017 
vyplývajícími z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2016 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 
 
 



 21 

23 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a 
rozhodovacích činností MMOl  ve 2. pololetí 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

24 Přechody pro chodce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s navrženým postupem dle bodu 4 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
provést nasvícení přechodů pro chodce na silnicích II. a III. tříd a nechat zpracovat výpočet 
nasvícení přechodů pro chodce dle přílohy důvodové zprávy 
T: 27. 6. 2017 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

25 Soubor změn č. VIII Regulačního plánu MPR Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 13.3.2017 návrh na určení RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., 
náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na pořízení Souboru změn č. VIII 
Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc v souladu s §67 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, dle 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
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26 Změna č. IV Územního plánu Olomouc - doplnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
doplnění pořizované Změny č. IV Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 13.3.2017 návrh na doplnění pořizované Změny č. IV 
Územního plánu Olomouc 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

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

 
 

27 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: 20. 
 

 
 

28 Projednání petice - Řepčín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
náměstkovi primátora SMOl ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: 16. 2. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 
 
 
 
 



 23 

29 Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská 
města 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města dle upravené přílohy 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 7. 3. 2017 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

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

 
 

30 Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky 
požární stanice Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zařazení částky 2 mil. Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 
 

31 Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Olomouc a 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ve věci výkonu některých 
úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci 
implementace Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
2014 – 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
1) vyhradit si v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o veřejnoprávní smlouvě o výkonu 
některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, uzavírané 
mezi statutárním městem Olomouc a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
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2) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci výkonu některých úkolů řídicího orgánu 
zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost 2014-2020 uzavírané mezi statutárním městem Olomouc a 
Ministerstvem průmyslu a obchoduj ČR dle přílohy č. 1 
3) pověřit tajemníka Magistrátu města Olomouce Bc. Jana Večeře k podpisu veřejnoprávní 
smlouvy o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020. 
 

3. ukládá 
RNDr. Ladislavu Šnevajsovi, náměstkovi primátora, předložit k projednání a schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce konaném dne 13. března 2017 návrh veřejnoprávní smlouvy 
uzavírané mezi statutárním městem Olomouc a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve 
věci výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci 
implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 
2020. 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí oddělení zprostředkující subjekt ITI 
 

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

 
 

32 Smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 

Bod programu: 25. 
 

 
 

33 Zahraniční studijní cesty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s účastí na zahraniční studijních cestách dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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34 Zimní stadion 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předložené návrhy smluv dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška podpisem smluv dle důvodové zprávy 
T: 16. 2. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

35 Organizační záležitosti - Výzva Vejdovského 2 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
text písemné výzvy 
 

3. pověřuje 
podpisem výzvy doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., primátora města Olomouce 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29. 
 

 
 

36 Organizační záležitosti - zřízení společensky účelného 
pracovního místa v Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zřízení společensky účelného pracovního místa v Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 
 

3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2017 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29. 1. 
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37 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru 
evropských projektů Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2020 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29. 2. 
 

 
 

38 Žádost o podporu projektu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
důvodovou zprávu dle návrhu A 
 

3. ukládá 
náměstkovi primátora PhDr. P. Urbáškovi zaslat stanovisko RMO dle schváleného návrhu z.s. 
Hanácká Sportovní Mládež 
T: 16. 2. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


