
 

USNESENÍ 
 

z 114. schůze Rady města Olomouce, konané dne 28. 2. 2018 
 

 

 

1 Andrův stadion - převod majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi nemovitého majetku od SK Sigma Olomouc, a.s.  

- jednotka č. 1212/1 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1212 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a 
nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3643/40519 na společných částech 
budovy čp. 1212 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv. a 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3643/40519 na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, 
st.2284 zast. pl. a nádv., 

- jednotka č. 1212/2 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1212 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a 
nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1158/40519 na společných částech 
budovy čp. 1212 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv. a 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1158/40519 na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, 
st.2284 zast. pl. a nádv., 

- jednotka č. 1212/14 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1212 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a 
nádv. spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4432/40519 na společných částech 
budovy čp. 1212 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, st.2284 zast. pl. a nádv. a 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 4432/40519 na pozemku parc. č. st. 2269, st.2283, 
st.2284 zast. pl. a nádv.,  

vše v katastrálním území Nová Ulice, obci Olomouc, jak jsou tyto nemovité věci zapsány u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 9698 

-        pozemek parc. č. st. 1425 zastavěná plocha a nádvoří o výměře dle katastru 
nemovitostí 268 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če obč. vybavenost, parc. č. st. 1697 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře dle katastru nemovitostí 1671 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če obč. vybavenost, parc. č. 451/27 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře dle 
katastru nemovitostí 10514 m2, parc. č. 451/30 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře dle 
katastru nemovitostí 4108 m2, parc. č. 452/1 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) 
o výměře dle katastru nemovitostí 12492 m2, parc. č. 452/8 ostatní plocha (jiná plocha) o 
výměře dle katastru nemovitostí 387 m2, parc. č. 452/9 ostatní plocha (sportoviště a 
rekreační plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 1663 m2, parc. č. 452/10 ostatní plocha 
(sportoviště a rekreační plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 1655 m2, parc. č. 452/11 
ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 1660 m2, 
parc. č. 452/14 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) o výměře dle katastru 
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nemovitostí 1851 m2, parc. č. 452/16 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) o 
výměře dle katastru nemovitostí 113 m2, parc. č. 452/21 ostatní plocha (sportoviště a 
rekreační plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 90 m2, parc. č. 2125 ostatní plocha 
(ostatní dopravní plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 86 m2, parc. č. 2126 ostatní 
plocha (ostatní dopravní plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 296 m2 a parc. č. 2193 
ostatní plocha (jiná plocha) o výměře dle katastru nemovitostí 286 m2, vše v katastrálním 
území Nová Ulice, obci Olomouc, jak jsou tyto nemovité věci zapsány u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 1579 

-     jednotka č. 1319/28 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 216/67987 na společných částech budovy čp. 1319 
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 216/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., 

-     jednotka č. 1319/43 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 211/67987 na společných částech budovy čp. 1319 
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 211/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., 

-     jednotka č. 1319/56 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 214/67987 na společných částech budovy čp. 1319 
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 214/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv.,  

-   jednotka č. 1319/58 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1751/67987 na společných částech budovy čp. 1319 
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1751/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., 

-  jednotka č. 1319/102 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 4868/67987 na společných částech budovy čp. 1319 
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 4868/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., 

- jednotka č. 1319/103 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 151/67987 na společných částech budovy čp. 1319 
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 151/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., 

- jednotka č. 1319/104 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 258/67987 na společných částech budovy čp. 1319 
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 258/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., 

- jednotka č. 1319/105 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 177/67987 na společných částech budovy čp. 1319 
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 177/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., 

- jednotka č. 1319/106 dílna nebo provozovna vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. 
v části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2798/67987 na společných částech budovy čp. 1319 
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obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 2798/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., 

- jednotka č. 1319/108 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/67987 na společných částech budovy čp. 1319 obč. 
vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o velikosti 
95/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv., 

- jednotka č. 1319/109 jiný nebytový prostor vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v 
části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. spolu se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 28/67987 na společných částech budovy čp. 1319 obč. 
vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnickým podílem o velikosti 
28/67987 na pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv.,  

vše v katastrálním území Nová Ulice, obci Olomouc, jak jsou tyto nemovité věci zapsány u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10380 

-  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/29 vzhledem k celku k jednotce č. 1319/107 garáž 
vymezené v budově čp. 1319 obč. vyb. v části obce Nová Ulice postavené na pozemku parc. 
č. st. 1699 zast. pl. a nádv., k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 8368/67987 
vzhledem k celku na společných částech budovy čp. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 
1699 zast. pl. a nádv. a spoluvlastnický podíl o velikosti 8368 vzhledem k celku na pozemku 
parc. č. st. 1699 zast. pl. a nádv. , v katastrálním území Nová Ulice, obci Olomouc, jak je tato 
nemovitá věc zapsána u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště 
Olomouc na LV č. 10611  

dle předložené kupní smlouvy. 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabytí nemovitého majetku od spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s.   

- jednotka číslo 1165/1 jiný nebytový prostor vymezené v pozemku parc. č. st. 1666 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba (stavba pro shromažďování většího 
počtu osob) č.p. 1165 v části obce Nová Ulice, vše v katastrálním území Nová Ulice, obci 
Olomouc, (na poštovní adrese Olomouc, Nová Ulice, Legionářská 1165/12) zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 12186, 
přičemž jednotka zahrnuje nebytový prostor a podíl na společných částech nemovité věci o 
vel. 1977/22721.   

- jednotka číslo 1165/2 jiný nebytový prostor vymezené v pozemku parc. č. st. 1666 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba (stavba pro shromažďování většího 
počtu osob) č.p. 1165 v části obce Nová Ulice, vše v katastrálním území Nová Ulice, obci 
Olomouc, (na poštovní adrese Olomouc, Nová Ulice, Legionářská 1165/12) zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 12186), 
přičemž jednotka zahrnuje nebytový prostor a podíl na společných částech nemovité věci o 
vel. 2830/22721.  

- jednotka číslo 1165/4 jiný nebytový prostor vymezené v pozemku parc. č. st. 1666 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba (stavba pro shromažďování většího 
počtu osob) č.p. 1165 v části obce Nová Ulice, vše v katastrálním území Nová Ulice, obci 
Olomouc, (na poštovní adrese Olomouc, Nová Ulice, Legionářská 1165/12) zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 12186, 
přičemž jednotka zahrnuje nebytový prostor a podíl na společných částech nemovité věci o 
vel. 2691/22721.  

- jednotka číslo 1165/3 jiný nebytový prostor vymezené v pozemku parc. č. st. 1666 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba (stavba pro shromažďování většího 
počtu osob) č.p. 1165 v části obce Nová Ulice, vše v katastrálním území Nová Ulice, obci 
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Olomouc, (na poštovní adrese Olomouc, Nová Ulice, Legionářská 1165/12) zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 12186, 
přičemž jednotka zahrnuje nebytový prostor a podíl na společných částech nemovité věci o 
vel. 15223/22721. 

a to směnou za 934 kusů kmenových akcií společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se sídlem 
Legionářská 1165/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ 61974633, na jméno v listinné 
podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč s omezenou převoditelností  

dle předložené směnné smlouvy. 

 

5. ukládá 
předložit ZMO ke schválení nabytí souboru nemovitých věcí se všemi součástmi a 
příslušenstvím dle důvodové zprávy 

T: zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Model správy sportovišť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí model správy a provozu Zimního stadionu a Androva stadionu 

 

3. ukládá 
dořešit problematiku řešení pohledávek týkající se zimního stadionu a návrh předložit na 
zasedání ZMO v červnu 2018 

T: 15. 5. 2018 
O: Rada města Olomouce 
 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 2. 
 
 

 

3 Veřejná zakázka č. 18040 - Václavkova ulice - snesení lávky 
nad tratí ČD - zadávací postup 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zahájení zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky formou uzavřené výzvy a 
oslovení vybraných dodavatelů dle DZ. 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Veřejná zakázka č. 17137 – Oprava tramvajové trati – ul. 
Brněnská, Olomouc, SO 01: Traťový úsek oblouk Brněnská – 
zast. Fakultní nemocnice a  SO 02: Brněnská – podchod - 
zahájení, komise (ORG 5805) a podpis smlouvy o společném 
zadávání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 
realizovanou formou společného zadávání s DPMO, a.s. 

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

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

 

4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 

a) k podpisu smlouvy o společném zadávání se zadavatelem uvedeným v důvodové zprávě, 

b) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

c) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 

d) k podpisu smlouvy o společném zadávání s DPMO, a.s., 

e) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

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

 
 

5 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017  o nočním klidu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
bod č. 49 usnesení RMO ze dne 20. 2. 2018 týkající se novely obecně závazné vyhlášky o 
nočním klidu 
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3. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
9/2017, dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 9/2017 o nočním klidu 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce dle 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - dozorčí rada - jmenování 
nového člena 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
navrhnout nového zástupce SMOl do orgánu - dozorčí rady Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit radou města doporučený návrh na nejbližší jednání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

9 Dotace v oblasti cestovního ruchu 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle příloh důvodové zprávy a z 
toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle příloh 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018 
dle  příloh důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy 

T: květen 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

10 Návrh na úpravu a doplnění programu 19. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s návrhem na úpravu a doplnění programu 19. zasedání ZMO dle upravené důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 10. 
 

 
 
 

 

 

 

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r. 
náměstek primátora 

  

 


