
 

USNESENÍ 
 

z 104. schůze Rady města Olomouce, konané dne 21. 11. 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 21. 11. 2017 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
část 4 bodu 10 usnesení RMO z 21. 7. 2015 týkající se bodu Lošov, Liškovská - převzetí 
majetku 
 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 346/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 346/17 díl ,,b“ 
ostatní plocha) o výměře 4 040 m2 a část pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 346/17 díl ,,a“ ostatní plocha) o výměře 1 532 m2, oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
výpověď nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 535 m2   
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle nájemní smlouvy č. MAJ-EM-NS/76/2009/Plh ze dne 14. 
10. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2013 uzavřené se společností MAD Recycling 
Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Arcibiskupství olomouckého o prodej částí pozemku parc. č. st. 169 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 91,5 m2 nebo o výměře 56 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

4. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 169 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 837, bydlení, 
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která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2. 
 

5. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 307/1 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, s tím, že výměra předmětné části pozemku bude upřesněna 
po zpracování GP, který na své náklady pořídí manželé XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 
2.3. 
 

6. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1000/1 ostatní plocha o výměře 95 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až                     
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

7. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 190/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení 
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

8. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 64/2 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 
 

9. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 2187 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova č. p. 55, jiná st., která není 
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 
2.8. 
 

10. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 626/1 ostatní plocha a pozemek parc. č. 626/3 ostatní 
plocha, oba v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

11. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 492/13 orná půda v k. ú. Cholina, obec Cholina dle důvodové 
zprávy bod č. 2.10. 
 

12. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 922 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka – budova č. e. 6, stavba pro rodinnou rekreaci, která není součástí 
tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a část pozemku parc. č. 1856/3 
zahrada (dle GP parc. č. 1856/16 zahrada) o výměře 352 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

13. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 71/1 ostatní plocha o celkové výměře 35 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

14. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 49/1 ostatní plocha o výměře 7,5 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

15. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-SMV/NAJ/001754/2016/Mlc uzavřenou dne 26. 5. 
2016 se společností HOPI POPI, a.s., jejímž předmětem je nájem částí pozemků parc. č. 
1907/8 vodní plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 1918/18 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše      
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v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně 
doby nájmu z doby určité, do 31. 12. 2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

16. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 88/20 zahrada o výměře 305 m2 a parc. č. 481/1 
ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

17. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 190/2 zahrada o výměře 51 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

18. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016, 
ve znění dodatku č. 1 uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín. Změnou pachtovní 
smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 158/2 orná půda o výměře 228 m2       
v k. ú. Povel, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 812/30 orná půda o výměře 1 596 m2, 
parc. č. 812/33 orná půda o výměře 234 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z předmětu 
pachtu dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

19. schvaluje 
konkrétní znění záměru pronajmout část prostoru sloužícího podnikání – část vstupní haly     
o výměře 5 m2 v 1. NP budovy č. p. 189, adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází 
na pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č. st. 2150/4 a parc. č. 2150/3, vše zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, včetně postupu výběru nájemce formou nabídky     
v obálce s následnou aukcí, kdy minimální výše nájemného činí 60 500,- Kč včetně DPH/rok 
a minimální výše příhozu činí 2 000,- Kč včetně DPH/rok, dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

20. schvaluje 
konkrétní znění záměru propachtovat prostor sloužící podnikání v 1. NP o celkové výměře 
63,66 m2, v mezipatře mezi 1. NP a 2. NP o celkové výměře 16,47 m2 a v 1. PP o celkové 
výměře 48,18 m2, budovy č. p. 34, obč. vyb, ul. Hynaisova č. o. 10, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 1366 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec 
Olomouc, včetně inventáře, za účelem provozování bufetu v prostoru v 1. NP a zajištění 
cateringových služeb v prostoru v 1. PP, formou obálkové metody dle upravené přílohy č. 4 
důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

21. schvaluje 
konkrétní znění záměru propachtovat prostor sloužící podnikání v 1. NP o celkové výměře 
63,66 m2 a v mezipatře mezi 1. NP a 2. NP o celkové výměře 16,47 m2 budovy č. p. 34, 
obč. vyb, ul. Hynaisova č. o. 10, která je součástí pozemku parc. č. st. 1366 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, včetně inventáře za účelem 
provozování bufetu v prostoru v 1. NP formou obálkové metody dle upravené přílohy č. 5 
důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

22. schvaluje 
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 154,38 m2 v 1. NP budovy č. 
p. 7, obč. vyb, Sadové náměstí č. o. 26, která je součástí pozemku parc. č. st. 234 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, a to za účelem provozování prodejny 
potravin dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

23. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1346/1 lesní pozemek o výměře 2 500 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p. statutárnímu městu Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
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24. nevyhovuje žádosti 
společnosti Trimex Olomouc spol. s r.o. o snížení nájemného u nájmu části pozemku parc. č. 
1678/32 orná půda o výměře 14 m2, části pozemku parc. č. 1678/34 orná půda o výměře 
115 m2, části 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. 3.2. 
 

25. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

26. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 624/3 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

27. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/368/2000/Pl uzavřené dne 15. 3. 2001 s panem 
XXXXX a s paní XXXXX, spočívající ve změně předmětu nájmu z části pozemku parc. č. 
1975 ostatní plocha o výměře 10 m2 a části pozemku parc. č. 1409/2 ostatní plocha             
o výměře 20 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc na část pozemku parc. č. 1409/2 
ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a změně nájemce z paní 
XXXXX a pana XXXXX na paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

28. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1296/8 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

29. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č 1296/8 ostatní plocha o výměře 50 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

30. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 440 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

31. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/6/2011/Plh uzavřené dne 28. 2. 2011 
s manžely XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

32. schvaluje 
úhradu doplatku zálohy na náklady exekuce sp.zn. 196EX 322/17 ve věci vyklizení částí 
pozemků parc. č. 735/26 orná půda o výměře 210 m2 a parc. č. 846/1 ostatní plocha            
o výměře 119 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve výši 67.603,50 Kč včetně DPH 
soudnímu exekutorovi XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

33. schvaluje 
nájem prostoru sloužícího 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 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní XXXXX dle důvodové zprávy 
bod č. 3.9. 
 

34. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
předběžný záměr směnit pozemky parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc a parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových        
za části pozemků parc. č. 959/10 o výměře 599 m2 a parc. č. 962/1 o výměře 39 m2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce    
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s tím, že směna pozemků proběhne po převodu pozemků parc. č. 387/3 ostatní plocha         
o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc a parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 
557 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc do vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky        
dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

35. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na zařazení pozemků 
parc. č. 300/5 ostatní plocha o výměře 430 m2 v k. ú. Hněvotín, obec Hněvotín, parc. č. 88/2 
ostatní plocha o výměře 341 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc, id. podílu 1/5 pozemku 
parc. č. 214/11 ostatní plocha o výměře 4 760 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc a id. podílu 
1/5 pozemku parc. č. 295 ostatní plocha o výměře 4 968 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
do směny pozemků s ČR - Úřadem práce České republiky dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

36. doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit nabytí pozemku parc. č. 88/2 ostatní plocha o výměře 341 m2 v k. ú. Týneček, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových         
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

37. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. 97/20 ostatní plocha o výměře 131 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 126 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

38. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 1246/2 lesní pozemek o výměře 598 m2, 
ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 1254/5 lesní pozemek o výměře 20 047 m2, ideálního 
podílu 1/2 pozemku parc. č. 1254/6 lesní pozemek o výměře 6 564 m2, ideálního podílu 1/2 
pozemku parc. č. 1255/1 lesní pozemek o výměře 2 140 m2, ideálního podílu 1/2 pozemku 
parc. č. 1257/2 ostatní plocha o výměře 56 m2, ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 1273/3 
lesní pozemek o výměře 8 700 m2 a ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 1273/4 lesní 
pozemek o výměře 5 022 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví paní Helgy 
Kubíkové za kupní cenu ve výši 426 957,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce     
dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 202/1 ostatní plocha o výměře 52 m2 a 
části pozemku parc. č. 103/31 ostatní plocha o výměře 82 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

40. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu částí pozemků parc. č. 388/97 orná půda (dle GP parc. č. 388/132 orná půda)           
o výměře 66 m2, parc. č. 388/99 orná půda (dle GP parc. č. 388/130 orná půda) o výměře 95 
m2, parc. č. 375/1 zahrada (dle GP parc. č. 375/8 zahrada) o výměře 1 349 m2 a parc. č. 
827/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 827/10 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 (dle GP parc. č. 388/135 orná půda o výměře 339 m2 a parc. č. 388/131 
orná půda o výměře 139 m2) a parc. č. 388/98 orná půda (dle GP parc. č. 388/134 orná 
půda o výměře 133 m2 a parc. č. 388/136 orná půda o výměře 9 m2), vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve vlastnictví společnosti OLTRANS DOSTÁL s.r.o., s tím, že společnost 
OLTRANS DOSTÁL s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu   
ve výši 1 345 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

41. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 375/1 zahrada (dle GP parc. č. 375/1 zahrada) o výměře 1 012 
m2 a parc. č. 827/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 827/2 ostatní plocha) o výměře 187 m2, 
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vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti OLTRANS DOSTÁL s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.6. 
 

42. schvaluje 
zřízení služebnosti cesty přes část pozemku parc. č. 388/20 orná půda (dle GP parc. č. 
388/135 orná půda) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc v budoucím vlastnictví statutárního 
města Olomouce ve prospěch pozemků parc. č. 263/4 orná půda, parc. č. 388/20 orná půda 
(dle GP parc. č. 388/20 orná půda), parc. č. 388/98 orná půda (dle GP parc. č. 388/98 orná 
půda), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti OLTRANS DOSTÁL 
s.r.o. a pozemků parc. č. 388/97 orná půda (dle GP parc. č. 388/132 orná půda), parc. č. 
388/99 orná půda (dle GP parc. č. 388/130 orná půda), parc. č. 375/1 zahrada (dle GP parc. 
č. 375/8 zahrada) a parc. č. 827/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 827/10 ostatní plocha), vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc v budoucím vlastnictví společnosti OLTRANS DOSTÁL 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

43. schvaluje 
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 388/20 orná půda (dle GP 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 (dle GP parc. č. 375/8 zahrada) a parc. č. 388/99 
orná půda (dle GP parc. č. 388/130 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. 4.6. 
 

44. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX, 
kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX, kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX, kauce      
ve výši 10.000,- Kč společnosti ATE Company s.r.o., kauce ve výši 10.000,- Kč panu 
XXXXX, kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX, kauce ve výši 10.000,- Kč XXXXX, kauce 
ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX, kauce ve výši 10.000,- Kč paní XXXXX, kauce ve výši 
10.000,- Kč panu XXXXX, kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX, kauce ve výši 10.000,- 
Kč panu XXXXX, kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX, kauce ve výši 10.000,- Kč paní 
XXXXX., kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX, kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX, 
kauce      ve výši 10.000,- Kč paní XXXXX, kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX, kauce 
ve výši 10.000,- Kč společnosti ABC projekce a realizace staveb s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 4.7. 
T: 5. 12. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 269 ostatní plocha (dle GP parc. č. 269/1 ostatní plocha)         
o výměře 368 m2 a pozemku parc. č. 270 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
společnosti Nemovitosti & Obchod s.r.o. za kupní cenu ve výši 2.620.000,- Kč. 
V případě, že společnost Nemovitosti & Obchod s.r.o. neuzavře kupní smlouvu do 30 dní     
od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy nebo neuhradí kupní cenu do 30 dní od podpisu 
kupní smlouvy, RMO doporučuje ZMO schválit prodej předmětných nemovitých věcí panu 
XXXXX za kupní cenu ve výši 2.615.000,- Kč s tím, že pan XXXXX je povinen uzavřít kupní 
smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy a uhradit kupní cenu do 30 
dní od podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

46. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce manželů XXXXX, nabídce XXXXX, nabídce společnost ATE Company s.r.o., 
nabídce manželů XXXXX, nabídce pana XXXXX, nabídce pana XXXXX a pana XXXXX, 
nabídce pana XXXXX, nabídce manželů XXXXX, nabídce pana XXXXX, nabídce manželů 
XXXXX, nabídce manželů XXXXX a XXXXX na prodej části pozemku parc. č. 269 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 269/1 ostatní plocha) o výměře 368 m2 a pozemku parc. č. 270 
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zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

47. schvaluje 
záměr prodat plynovod DN 160 a plynovodní přípojku DN 25 na pozemcích parc. č. 1963/1, 
parc. č. 1673/1, vše ostatní plocha, parc. č. 1674/5 a parc. č. 1672/4, vše orná půda, vše v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

48. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace      
ze dne 29. 3. 2000 uzavřenou se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.. Změnou 
smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace by mělo dojít        
k rozšíření předmětu nájmu o infrastrukturní stavby v pořizovací hodnotě 32.394.226,25 Kč, 
a ke zúžení předmětu nájmu o infrastrukturní stavby v pořizovací hodnotě 5.892.445,- Kč 
uvedené v příloze č. 6 této důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

49. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/1/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností AUTOKOMPLEX Matějka 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

50. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJ-IM-
BDS/000015/2014/Hr mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX a panem 
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

51. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. OMAJ-IM-
PLA/000019/2014/Hr, dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

52. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/6/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA INVEST, s.r.o.      
dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

53. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely 
XXXXX jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

54. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJ-
IM/BDS/002185/2015/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a XXXXXdle důvodové zprávy 
bod č. 5.7. 
 

55. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. OMAJ-
IM/BKS/002173/2015/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností Holandská čtvrť 
II., s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 

56. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností NEZVALOVA ARCHA s.r.o. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 
5.9. 
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57. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou kanalizace DN 2000 na pozemky parc. č. 
124/17, parc. č. 124/25 a parc. č. 124/22, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, se společností PROFECTUS Development, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
5.10. 
 

58. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o budoucí darovací 
smlouvě č. MAJ-IN/B/4/2011/Hoa ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností F-Munitor, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 
 

59. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-
PS/2/2011/Hoa ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností F-Munitor, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.10. 
 

60. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu DN 150, kanalizace DN 400 
a DN 300 se společností Sochorova stavební s.r.o. jako budoucím prodávajícím,                 
dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 

61. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
rekonstrukci vodovodu DN 150, rekonstrukci kanalizace DN 500 a stavby vodovodu DN 150, 
kanalizace DN 400 a DN 300 se společností Sochorova stavební s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.12. 
 

62. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/000721/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností ELEMENTS PARK OL a.s. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 
5.13. 
 

63. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodu DN 100 s manžely 
XXXXX jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.14. 
 

64. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně 6 ks parkovacích 
stání, chodníků, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace se společnostmi NOVÁ 
SLADOVNA, a.s. a FLORA DEVELOPMENT, a.s. jako budoucími prodávajícími,                 
dle důvodové zprávy bod č. 5.15. 
 

65. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování teplovodní přípojky na pozemku parc. č. 1695/8 
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 
1694/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 419, bydlení, parc. č. 
1694/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 6.1. 
 

66. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování teplovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 1695/8 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 1694/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je stavba č. p. 419, bydlení, parc. č. 1694/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
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67. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 21/16 
zahrada, parc. č. 21/1, parc. č. 24/9, parc. č. 111/1 a parc. č. 125/1, vše ostatní plocha, vše   
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch spolku Lanové centrum PROUD, z.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.2. 
 

68. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 21/16 zahrada, parc. č. 21/1, parc. č. 24/9, parc. č. 111/1 a 
parc. č. 125/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch spolku 
Lanové centrum PROUD, z.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

69. revokuje 
usnesení RMO ze dne 16. 2. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení 
VVN na pozemku parc. č. 1000/31 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc v podílovém 
spoluvlastnictví statutárního města Olomouc (ideální 7/8) a pana XXXXX (ideální 1/8)         
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VVN      
na pozemku parc. č. 1000/31 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

71. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN          
na pozemcích parc. č. 443/3 orná půda a parc. č. 451/35 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.4. 
 

72. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemku parc. č. 620 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

73. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 620 ostatní plocha v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.5. 
 

74. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 208/21 
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 155/2, parc. č. 155/15, parc. č. 
208/21, parc. č. 589/2, parc. č. 614/1 a parc. č. 614/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady   
u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN    
na pozemcích parc. č. 155/2, parc. č. 208/21 a parc. č. 589/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.          
dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

75. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
trafostanice na pozemku parc. č. 208/21 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 
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155/2, parc. č. 155/15, parc. č. 208/21, parc. č. 589/2, parc. č. 614/1 a parc. č. 614/2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 155/2, parc. č. 208/21 a parc. č. 
589/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

76. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN          
na pozemku parc. č. 1957 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

77. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1957 ostatní plocha v k. ú. Holice   
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.7. 
 

78. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemcích parc. č. 1677/2 ostatní plocha a parc. č. 1678/99 orná půda, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.8. 
 

79. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1677/2 ostatní plocha a parc. č. 
1678/99 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

80. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 11. 2016 bod programu č. 2., bod 6.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 453/5 ostatní plocha    
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 323/1, parc. č. 324/3, parc. č. 79/1, parc. č. 
324/4, parc. č. 324/5 a parc. č. 79/5 vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc           
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.9. 
 

81. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 11. 2016 bod programu č. 2., bod 6.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a 
provozování zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě               
na pozemku parc. č. 453/5 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích 
parc. č. 323/1, parc. č. 324/3, parc. č. 79/1, parc. č. 324/4, parc. č. 324/5 a parc. č. 79/5,vše 
ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

82. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 12. 2016 bod programu č. 2., bod 6.8. důvodové zprávy ve věci 
schválení změny náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
umístění a provozování zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě na pozemku parc. č. 453/5 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích 
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parc. č. 323/1, parc. č. 324/3, parc. č. 79/1, parc. č. 324/4, parc. č. 324/5 a parc. č. 79/5, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. spočívající v upřesnění stavby, která má být zaměřena geometrickým 
plánem, dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

83. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 453/5 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc a uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 323/1, parc. č. 324/3, parc. č. 79/1, parc. č. 324/4, 
parc. č. 324/5 a parc. č. 79/5 vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

84. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, uložení a provozování podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, umístění a provozování zařízení - 
rozvaděče podzemního kabelového vedení NN a uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 31/61 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

85. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
zařízení - rozvaděče podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, umístění a 
provozování zařízení - rozvaděče podzemního kabelového vedení NN a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 31/61 ostatní plocha    
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

86. uděluje 
souhlas s podnájmem prostor o výměře 124 m2 v 1.NP budovy č.p. 856, objekt občanské 
vybavenosti, nám. Republiky č.o. 1, která je součásti pozemku parc. č. st. 181 zast. pl., vše   
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Kanceláři Poslanecké sněmovny ČR za účelem 
provozování poslanecké kanceláře poslankyně PS PČR Zuzany Majerové-Zahradníkové. 
 

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 
ukončení smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
č. OI-IP/INO/000069/2017/Mik ze dne 4. 4. 2017 na pozemcích parc. č. 1428/1, ostatní 
plocha a parc. č. 1616 a 163/18, oba orná půda, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc        
ve vlastnictví SMOl se společností GasNet s.r.o., IČ: 27295567, 
 

3. schvaluje 
ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. OI-
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IP/BVB/000504/2017/Mik ze dne 4. 4. 2017 na pozemcích parc. č. 1428/1, ostatní plocha a 
parc. č. 1616 a 163/18, oba orná půda, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví 
SMOl se společností GasNet s.r.o., IČ: 27295567 spočívající v právu zřídit a provozovat na 
budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na budoucí 
služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení na dobu neurčitou za jednorázovou 
úplatu ve výši 500 Kč + DPH, 
 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 1915/1 a parc.č. 
1915/22 oba ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v rozsahu dle GP č. 
2354-83/2016 , které jsou ve vlastnictví ČR, přičemž právo hospodaření má Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, spočívající v právu užívat pozemky, které zahrnuje právo provozovat, udržovat 
a opravovat provedenou stavbu „U Solných mlýnů – kanalizace“, jakož i právo vstupovat a 
vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a opravami stavby               
ve prospěch statutárního města Olomouc na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 
stanovenou dle Metodického pokynu pro činnost Správ ŘSD ve výši 1729,- Kč + DPH. 
 

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

 

4 Veřejná zakázka č. 17112 - ZŠ Mozartova - hřiště - zahájení, 
komise (ORG 5406) 

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 
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/i. 
 

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

 

5 Veřejná zakázka č. 17130 - Hasičská zbrojnice Chválkovice - 
zahájení, komise (ORG 5206) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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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 
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/i. 
 

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

 

6 Veřejná zakázka č. 17133 -Výběr zpracovatele odborného 
posouzení stávajícího a budoucího provozu teplovodní 
infrastruktury - 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 
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, 
 

5. ukládá 
ihned zpracovat analýzu vzájemných pohledávek a závazků pro předání vybranému 
dodavateli. 
T: 5. 12. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

 

7 Veřejná zakázka č. 17094 - Zelená brána města Olomouce III - 
námitky  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. odmítá 
v souladu s § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. námitku stěžovatele proti vyloučení 
účastníka zadávacího řízení z důvodů uvedených v důvodové zprávě 
 

3. schvaluje 
postup pro vypořádání se s námitkou stěžovatele dle důvodové zprávy. 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 6.1. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 17066 - Holice Nový svět, průmyslová zóna 
Šlechtitelů - cyklostezka - vyloučení, (ORG 5319) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. vylučuje 
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka zadávacího řízení dle DZ. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6.2. 
 

 

9 Rozpočtové změny roku 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 - část A a část B 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2017 dle důvodové zprávy - část A 
 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2017- část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2017 - část 
B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

10 Přecenění finančního majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
způsob přecenění finančního majetku ekvivalencí a pověřuje 1. náměstka JUDr. Martina 
Majora, MBA k podpisu pokynu ekonomickému odboru k přecenění finančního majetku na 
základě předložených podkladů 
 

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

 

11 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
XXXXX tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
XXXXX, Synkova 4, Olomouc 
XXXXX, Synkova 4, Olomouc 
DCI KINO Olomouc s.r.o., Sokolská 25, Olomouc – byty č. 3 a č. 5  
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 
XXXXX, U Letiště 2, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc 
XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc 
XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc 
XXXXX, Peškova 2, Olomouc 
XXXXX, Peškova 2, Olomouc 
XXXXX, Peškova 2, Olomouc 
XXXXX, Peškova 2, Olomouc 
XXXXX, Peškova 2, Olomouc 
XXXXX, Topolová 1, Olomouc 
XXXXX, Topolová 1, Olomouc 
XXXXX, Topolová 1, Olomouc 
XXXXX, Topolová 2, Olomouc 
XXXXX, Topolová 2, Olomouc 
XXXXX, Topolová 4, Olomouc 
XXXXX, Topolová 4, Olomouc  
XXXXX, Topolová 4, Olomouc 
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XXXXX, Topolová 4, Olomouc 
XXXXX, Topolová 4, Olomouc 
XXXXX, Topolová 6, Olomouc 
XXXXX, Topolová 7, Olomouc 
XXXXX, Topolová 7, Olomouc 
XXXXX, Topolová 9, Olomouc 
  
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt:  
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
XXXXX, Peškova 1, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
XXXXX, Příčná 4, Olomouc 
XXXXX, Příčná 6, Olomouc 
XXXXX, Příčná 6, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
  
c) na 1 rok s nájemci: 
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – DPS 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – DPS  
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc  
  
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc 
XXXXX, Na Trati 80, Olomouc 
XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 
XXXXX, Holická 51, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – DPS 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – DPS – na 3 měsíce 
XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt – na 3 měsíce 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 
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XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc – DPS – na 3 měsíce  
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d)  
  
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2) 
 

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

 

12 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, panem XXXXX, dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

13 Příprava integrované strategie 2020+ - nové plánovací období 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

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

 

14 Příprava projektů v rámci Operačního programu Doprava 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zajistit projektovou přípravu do úrovně pravomocného územního rozhodnutí nejpozději        
do 06/2019 u projektů v bodu II DZ 
T: čtvrtletně 
O: vedoucí odboru investic, ředitel Dopravního podniku města Olomouce, a.s. 
 

3. ukládá 
zajistit projektovou přípravu do úrovně pravomocného územního rozhodnutí nejpozději          
do konce roku 2018 u projektů dle bodu III DZ 
T: čtvrtletně 
O: vedoucí odboru investic 
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4. ukládá 
předložit RMO návrh studie Tramvajová trať Sokolská - Zámečnická 
T: leden 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

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

 

15 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: 13. 
 

 

16 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 

17 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení karet typu D dle důvodové zprávy 
 

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

 

18 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Husova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dlouhá dle bodu 2. důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dukelská dle bodu 3. důvodové zprávy 
 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dolní hejčínská dle bodu 4. důvodové 
zprávy 
 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Slovenská a 8. května dle bodu 5. důvodové 
zprávy 
 

7. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na tř. Svobody dle bodu 6. důvodové zprávy 
 

8. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Werichova dle bodu 7. důvodové zprávy 
 

9. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Tomkova dle bodu 8. důvodové zprávy 
 

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

 

19 Kupní smlouva na prodej tramvají a automatu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou právu 
 

2. schvaluje 
návrh smlouvy dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat smlouvu dle předložené důvodové zprávy 
T: 5. 12. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

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

 

20 Smlouva o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
návrh smlouvy dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat předloženou smlouvu 
T: 5. 12. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

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

 

21 Smlouva o spolupráci při realizaci investičního záměru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
smlouvu dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat smlouvu 
T: 18. 12. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

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

 

22 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ředitelky mateřské školy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
vzdání se pracovního místa ředitele/ředitelky mateřské školy dle důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s požadavky pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské 
školy Olomouc, Herrmannova 101, dle přílohy důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy 
Olomouc, Herrmannova 101, dle přílohy důvodové zprávy 
 

5. jmenuje 
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Olomouc, Herrmannova 101, dle důvodové zprávy 
 

6. pověřuje 
vedoucí odboru školství, PhDr. Hanu Fantovou, funkcí tajemníka konkurzní komise 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

23 Stanovisko SMOl k žádosti soukromé ZŠ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. vydává 
záporné stanovisko k rozšíření kapacity Soukromé základní školy Dobré nálady dle 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 5. 12. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

24 Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce 
přísedících Okresního soudu v Olomouci PhDr. Ivu Klimešovou, Ph.D. a Miroslava Behra, 
pro funkční období 2017 – 2021. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 23. 
 

 

25 Informace o získání dotací na pořízení požárních automobilů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 
oddělení veřejných zakázek odboru investic realizací zakázky 
T: březen 2018 
O: oddělení veřejných zakázek odboru investic 
 

3. pověřuje 
odbor ochrany podáním žádosti o dotaci z Olomouckého kraje 
T: březen 2018 
O: vedoucí odboru ochrany 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

26 Zpráva o průběhu projektu ISMS - plán zvládání rizik 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
plán zvládání rizik dle předloženého návrhu 
 

3. ukládá 
realizovat navržená opatření dle předloženého návrhu 
T: prosinec 2018 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

4. ukládá 
předložit aktualizaci Plánu zvládání rizik v rámci přípravy rozpočtu na rok 2018 
T: září 2018 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 25. 
 

 

27 Projekt Sculpture Line Olomouc 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

28 Navýšení účelové dotace na zajištění sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí navýšení účelové dotace poskytnuté Olomouckým krajem dle důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 2 příslušné smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
 

4. ukládá 
podepsání Dodatku č. 2 smlouvy o účelové dotaci věcně příslušným náměstkem primátora 
T: 5. 12. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

29 Hasičská zbrojnice Chválkovice - Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 
117D03C000241 z IROP pro období 2014-2020 na realizaci projektu s názvem "Hasičská 
zbrojnice Chválkovice" 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

30 Dotační program Významné aktivity pro propagaci a rozvoj 
města pro rok 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dotační program Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města pro rok 2018 dle důvodové 
zprávy a upravené přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zveřejnit dotační program na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města 
T: leden 2018 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 30. 
 

 

31 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změny v odboru sociálních služeb Magistrátu města Olomouce dle upravené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2018 
 

3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do návrhu rozpočtu na rok 2018 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 31. 
 

 

32 Plavecký stadion - Dodatek č. 24 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek (v příloze) 
 

2. ukládá 
věcně příslušnému náměstkovi podepsat dodatek s akciovou společností Olterm & TD 
Olomouc 
T: 5. 12. 2017 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

33 Nákup služebního vozu - VW Transportér 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
nákup dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 
 

 

34 Dodatek č. 14 - 2017 ke Smlouvě k zajištění veřejných služeb 
(péče o parky, rozárium a botanickou zahradu)  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 14 - 2017 
 

3. ukládá 
primátorovi města podepsat Dodatek č. 14 - 2017 
T: 5. 12. 2017 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
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35 Dodatek č. 54 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných 
služeb ve městě Olomouci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 54 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

36 Různé - stanovení termínů RMO a ZMO v 1. čtvrtletí roku 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO v 1. čtvrtletí roku 2018 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 38. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


