
 

USNESENÍ 
 

z 116. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 3. 2018 
 
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 27. 3. 2018 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
předběžný záměr směnit části pozemku parc. č. 1444/8 orná půda (dle GP parc. č. 1444/20 
orná půda o výměře 612 m2 a parc. č. 1444/21 orná půda o výměře 727 m2) o celkové 
výměře 1 339 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX       
za část pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 780 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Přesná výměra pozemku bude 
upřesněna po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

2. schvaluje 
předběžný záměr směnit části pozemků parc. č. 228/1 orná půda o výměře 201 m2, parc. č. 
207/17 orná půda o výměře 1 m2, parc. č. 228/28 orná půda o výměře 362 m2 a pozemky 
parc. č. 813/2 ostatní plocha o výměře 42 m2, parc. č. 824/68 ostatní plocha o výměře       
115 m2 a parc. č. 228/21 orná půda o výměře 5 683 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti DEVELOP Holding, a.s. za části pozemku parc. č. 228/23 
orná půda o celkové výměře 7 498 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc dle návrhu odboru majetkoprávního. Výměra směňovaných 
pozemků bude upřesněna po vyhotovení GP, který na své náklady zajistí společnost 
DEVELOP Holding, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

3. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1105 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 
1105/1 ostatní plocha) o výměře 26 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc               
dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
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4. revokuje 
usnesení RMO ze dne 17. 5. 2016, bod programu 2, bod č. 3. 8. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

5. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

6. revokuje 
usnesení RMO ze dne 31. 10. 2017, bod programu 2, bod 4.5. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na části pozemku 
parc. č. 115/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/37 díl „b“ ostatní plocha) o výměře 235 
m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, uložení a provozování vodovodu na části pozemku parc. č. 
115/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/37 díl „b“ ostatní plocha) o výměře 235 m2 a části 
pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/35 ostatní plocha) o výměře 66 
m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a uložení a provozování kanalizace na části pozemku 
parc. č. 115/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/37 díl „b“ ostatní plocha) o výměře 235 
m2 a části pozemku parc. č. 30/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/37 díl „a“ ostatní 
plocha) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

7. schvaluje 
bezúplatné zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na částech 
pozemků parc. č. 115/17 ostatní plocha a parc. č. 30/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
115/37 ostatní plocha), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, uložení a provozování vodovodu 
na částech pozemků parc. č. 115/17 ostatní plocha a parc. č. 30/15 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 115/37 ostatní plocha) a na části pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 115/35 ostatní plocha), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a uložení a provozování 
kanalizace na částech pozemků parc. č. 115/17 ostatní plocha a parc. č. 30/15 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 115/37 ostatní plocha), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vše           
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

8. schvaluje 
změnu postupu při uplatňování DPH u úhrad bezdůvodného obohacení za užívání 
nemovitých věcí bez právního důvodu dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

9. schvaluje 
změnu svěření části své působnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce, 
schváleného usnesením RMO ze dne 21. 6. 2016 v rozsahu dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

10. schvaluje 
podání žaloby o zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemků parc. č. 
1678/32 orná půda o výměře 14 m2, parc. č. 1678/34 orná půda o výměře 115 m2 a parc. č. 
1678/35 orná půda o výměře 4 223 m2 a pozemku parc. č. 1686/3 ostatní plocha o výměře 
36 m2 a dále za užívání části pozemku parc. č. 1678/35 orná půda o výměře 525 m2, vše     
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, bez právního důvodu, s příslušenstvím a 
následně podání exekučního návrhu pro vymožení této pohledávky vůči společnosti Trimex 
Olomouc spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

11. revokuje 
usnesení RMO ze dne 30. 5. 2017, bod programu 2, bod 4.5. důvodové zprávy ve věci 
schválení 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. 
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Holice u Olomouce, obec Olomouc, společnosti Trimex Olomouc spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2. 
 

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

 

3 ČOV Olomouc Nové Sady - likvidace čistírenských kalů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
nabídku společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. s tím, že projektová dokumentace     
na akci „ČOV Olomouc – sušárna kalů“ bude vyhotovena na náklady statutárního města 
Olomouce. 
 

2. ukládá 
odboru investic MMOl zajistit vyhotovení projektové dokumentace na akci „ČOV Olomouc – 
sušárna kalů“. 
T: listopad 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 

4 Veřejná zakázka č. 16204 - Dopravní řídící ústředna Olomouc - 
zadání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy      
na výše uvedenou veřejnou zakázku. 
 

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

 

5 Veřejná zakázka č. 17082 - Protipovodňová opatření III. etapa - 
zrušení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. ruší 
v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Bod programu: 4.1. 



 4 

 

 

6 Lošov, Zlaté Doly, rekonstrukce komunikace, převzetí majetku 
(ORG 5502) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
převzetí majetku dle varianty B/ důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu a odboru správy městských komunikací a MHD převzetí majetku 
dle varianty B/ důvodové zprávy 
T: prosinec 2018 
O: vedoucí majetkoprávního odboru, vedoucí odboru správy městských 

komunikací a MHD  
 

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

 

7 Radnice - strop 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 

8 Protipovodňová opatření Olomouc etapa II.B - informace           
o průběhu přípravy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. rozhodla 
postupovat dle závěrů důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
dotčeným odborům předložit plnění úkolů dle závěru DZ 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odborů 
 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 7. 
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9 Protipovodňová opatření II. B – související investice - TDS 
(ORG 4811) 

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 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit rozpočtovou změnu na vykrytí finančních prostředků             
pro činnost TDS na rok 2018 dle důvodové zprávy 
T: 24. 4. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

 

10 Rozpočtové změny roku 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 - část A a část B 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2018 dle důvodové zprávy - část A 
 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2018 dle důvodové zprávy – část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2018        
dle důvodové zprávy – část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

11 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
XXXXX, U Letiště 2, Olomouc 
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XXXXX, U Letiště 2, Olomouc 
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
XXXXX, Synkova 4, Olomouc 
XXXXX, Synkova 4, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 
XXXXX, Topolová 2, Olomouc 
XXXXX, Topolová 2, Olomouc 
XXXXX, Topolová 4, Olomouc 
XXXXX, Topolová 4, Olomouc 
XXXXX, Topolová 6, Olomouc 
XXXXX, Topolová 6, Olomouc 
XXXXX, Topolová 9, Olomouc 
XXXXX, Topolová 9, Olomouc 
XXXXX, Topolová 9, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 
XXXXX, Peškova 2, Olomouc 
XXXXX, Peškova 2, Olomouc 
XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc 
  
b) na 2 roky s nájemci - DPS: 
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
XXXXX, Peškova 1, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 
XXXXX, Příčná 8, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 
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c) na 1 rok s nájemci: 
XXXXX, Peškova 1, Olomouc – DPS 
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
XXXXX, Synkova 4, Olomouc 
XXXXX, Synkova 4, Olomouc 
XXXXX, Masarykova 3, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství, Černá cesta 23, Olomouc 
XXXXX, Topolová 2, Olomouc 
  
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
XXXXX, Sokolská 48, Olomouc 
XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 
XXXXX, Holická 51, Olomouc 
XXXXX, Holická 51, Olomouc 
XXXXX, Holická 51, Olomouc 
XXXXX, Holická 51, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 
XXXXX, Příčná 8, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Příčná 6, Olomouc – DPS - na 3 měsíce 
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d)  
  
2. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
XXXXX, Topolová 4, Olomouc  
XXXXX, Topolová 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2a, b) 
 

3. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu: 
XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 3. 
 

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

 

12 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, s XXXXX, s paní XXXXX, s paní XXXXX, s paní 
XXXXX, s paní XXXXX, s paní XXXXX, s paní XXXXX, dle předložené důvodové zprávy 
 

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

 

13 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 35 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
výzvu č. 35 Předaplikační výzkum II 
 

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

 

14 Studie veřejného prostranství „Sokolská- Zámečnická“ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

15 Studie revitalizace Žižkova náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje postupovat dle bodu IV. varianty 4 důvodové zprávy 
T: 15. 5. 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

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

 

16 Studie veřejného prostranství „náměstí Republiky – 
Křížkovského – Mariánská – Akademická – Wurmova“ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
pořizovateli pokračovat v pořizování 2. fáze studie a to ve vybrané variantě 1C) 
T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

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

 

17 Projekt eGUTS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zapojení statutárního města Olomouce do projektu eGUTS jako přidruženého partnera 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

18 Zavedení tramvajové linky U  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zavedení tramvajové linky U dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit dodatek ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

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

 

19 Půlmaraton 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přepravu účastníků půlmaratonu v prostředcích DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat DPMO, a.s. 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 20. 
 

 

20 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna LA BELLA    
v ulici Masarykova 2, Olomouc, v rozsahu 17 m2 pro p. XXXXX, Bedihošťská 130, 798 12 
Kralice na Hané, na dobu od 16.4. do 31.10. 2018. 
 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZDRAVÁ PECKA       
v ulici Legionářská 11, Olomouc, v rozsahu 44 m2 pro žadatele fu Zdravá pecka s.r.o., 
Kmochova 210/11, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2018. 
 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAFE JAK LUSK        
v ulici tř.Svobody 4, Olomouc, v rozsahu 3,25 m2 pro žadatele p. XXXXX, tř.Svobody 646/4, 
779 00 Olomouc, na dobu od 14.4. do 31.10. 2018. 
 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TABULOVÝ VRCH      
v ulici Stupkova 12, Olomouc, v rozsahu 99m2 pro žadatele fu JALTA spol. s r.o., Stupkova 
12, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 31.10. 2018. 
 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení cukrárna MIA v ulici 
Masarykova č.20 , Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Dolany 580, 783 16 
Dolany, na dobu od 20.4. do 31.10. 2018. 
 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFE-BAR 
TŘINÁCTKA v ulici tř.Svornosti 13, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele fu Cafe 13, s.r.o, 
tř.Svornosti 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2018. 
 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA U DÓMU     
v ulici Komenského 3, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele p. XXXXX, Krokova 5, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2018. 
 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR U ZUBRA v ulici 
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 19,60 m2 pro žadatele pí XXXXX, Šubova 46, 772 00 
Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2018. 
 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAŠTÁNEK v ulici 
tř.1.máje (Kosinova 2), Olomouc, v rozsahu 14 m2 pro žadatele fu Clubbing Production 
s.r.o., Chmelnice 1831/33, 628 00 Brno - Líšeň, na dobu od 14.4. do 31.10. 2018. 
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11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SPORTBAR SIGMA     
v ulici Lazecká 53 a 55, Olomouc, v rozsahu 4,2 + 4,2m2 ( zbytek je situován na zeleném 
pásu – povoluje OŽP ) pro žadatele p. XXXXX, Kluče 7, Lošov 198, 779 00 Olomouc, na 
dobu od 15.4. do 30.9. 2018. 
 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAFE NA 
STŘELNICE v ulici Na Střelnici x Bořivojova 2, Olomouc, v rozsahu 5 m2 pro žadatele fu 
Fin4life s.r.o., Grmelova 59/6, 639 00 Brno, na dobu od 16.4. do 31.10. 2018. 
 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NAŠE CAFÉ v ulici 
Dolní náměstí 15 , Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele Sociální družstvo Stabilita 
Olomouc, Lafayettova 9, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 31.10. 2018. 
 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SEBIO CAFE v ulici 
tř.1.máje 40, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele p. XXXXX, Valentova 17, 783 73 
Grygov, na dobu od 15.4. do 31.10. 2018. 
 

15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA     
v ulici Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 27,90 m2 pro žadatelku pí. XXXXX, Lyžbice 
760 739 61 Třinec, na dobu od 17.4. do 9.10. 2018. 
 

16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO MY MEAL      
v ul. tř.Míru 32, 779 00 Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele fu My Meal Delivery s.r.o.,    
U Mlýnského potoka 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2018. 
 

17. bere na vědomí 
informaci o vizualizaci a způsobu provozování předzahrádky BEER BAR NA STOJÁKA      
na Horním náměstí 15. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 21. 
 

 

21 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Vodární dle bodu 1. důvodové zprávy 
 

3. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Fischerova dle bodu 2. důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na Žerotínově nám. dle bodu 3. důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 22. 
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22 Smlouva o společném zadávání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

3. ukládá 
podepsat smlouvu o společném zadávání 
T: 10. 4. 2018 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

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

 

23 Základní škola Hálkova - výjimka  z počtu žáků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. povoluje 
výjimku z počtu žáků pro příspěvkovou organizaci Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 
4 pro školní rok 2017/2018 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku školy 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

24 Memorandum o spolupráci při realizaci projektu výstavby 
interaktivního vzdělávacího centra bezpečí 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Memorandum o spolupráci dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
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25 Žádost o příspěvek na rekonstrukci areálu HZS Olomouckého 
kraje 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
ekonomickému odboru zařadit příspěvek ve výši 2 mil. Kč na rekonstrukci areálu HZS 
Olomouckého kraje do soupisu nekrytých požadavků 
T: 10. 4. 2018 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

26 Vodohospodářská společnost Olomouc a.s. - provoz VH 
infrastruktury 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

27 Moravské divadlo Olomouc - výběrové řízení na ředitele 
příspěvkové organizace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Moravské 
divadlo Olomouc dle předložené důvodové zprávy, a vzhledem k tomu, že výběrová komise 
jednoznačně nedoporučila žádného z kandidátů, chce se rada města v krátkém čase sejít    
se všemi třemi kandidáty, kteří získali doporučující hlasy výběrové komise 
 

2. ukládá 
pozvat tři výběrovou komisí doporučené kandidáty na obsazení funkce ředitele Moravského 
divadla Olomouc na jednání RMO 
T: 24. 4. 2018 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška prověřit postup ředitele Moravského divadla 
Olomouc Mgr. Pavla Hekely v souvislosti s výběrovým řízením na obsazení funkce ředitele 
Moravského divadla Olomouc a případně jej pozvat na jednání RMO 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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28 Účelová dotace na zajištění sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

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

3. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
 

4. ukládá 
podepsání smlouvy o účelové dotaci věcně příslušným náměstkem primátora 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odboru sociálních služeb 
 

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

 

29 Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 včetně 
upravených příloh č. 1 - 2 
 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle upravené přílohy č. 1 
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 
 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle upravené 
přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 dle důvodové zprávy – upravená příloha č. 2 a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle důvodové zprávy – 
upravená příloha č. 2 
 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018 
dle důvodové zprávy – upravená příloha č. 1 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. nevyhovuje 
žádostem č. 8192 a č. 8187 žadatelů dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 30. 
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30 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru správy městských komunikací a MHD dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 4. 2018 
 

3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2018 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 

Bod programu: 31.1. 
 

 

31 Restaurační sezónní předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
umístění předzahrádek dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat žadatele 
T: 24. 4. 2018 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

32 ZŠ Svatoplukova - dílny - 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.117D03G000675 z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-
2020 na realizaci projektu s názvem "ZŠ Svatoplukova - dílny" 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
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33 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 19. zasedání 
ZMO konaného 12.3.2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 11 část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018 - EIB - revize úrokové sazby: 
- předložit ZMO schválené parametry (T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 15. 5. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

2. ukládá 
k bodu 13 část 4 usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018 - Změna č. III Územního plánu Olomouc 
- vydání: 
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. III Územního plánu Olomouc (T: 
ihned) 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

3. ukládá 
k bodu 18 část 4 usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018 - Andrův stadion - převod majetku: 
- JUDr. Martinu Majorovi, MBA, náměstkovi primátora, podepsat Kupní smlouvu a Směnnou 
smlouvu, které tvoří důvodové zprávy (T: březen 2018) 
T: 10. 4. 2018 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

4. ukládá 
k bodu 20, část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018 - Program prevence kriminality na rok 
2018: 
- předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 12. 3. 2018 (T: ihned) 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odboru sociálních služeb 
 

5. ukládá 
k bodu 25, část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018 - Pojmenování ulic: 
- informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle platných směrnic (T: ihned) 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

6. ukládá 
k bodu 26, část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018 - Vlastivědné muzeum v Olomouci - 
schvalování veřejnoprávní smlouvy: 
- ekonomickému odboru provést rozpočtové změny dle přílohy č. 3 (T:ihned) 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

7. ukládá 
k bodu 26, část 4 usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018 - Vlastivědné muzeum v Olomouci - 
schvalování veřejnoprávní smlouvy: 
- odboru vnějších vztahů a informací (oddělení cestovního ruchu) uzavřít Veřejnoprávní 
smlouvu (T: ihned) 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
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8. ukládá 
k bodu 27 část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018 - Moravské divadlo Olomouc - Smlouva 
o bezúplatném převodu majetku: 
- odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace 
a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské 
divadlo Olomouc (T: březen 2018) 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

9. ukládá 
k bodu 28 část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018 - Zoologická zahrada Olomouc - změna 
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny: 
- odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace 
a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada Olomouc (T: březen 2018) 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

10. ukládá 
k bodu 29 část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018 - Hřbitovy města Olomouce - změna 
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny: 
- odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace 
a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy 
města Olomouce (T: březen 2018) 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 

34 Investice do lesní infrastruktury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyhlásit výběrové řízení dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic ihned vyhlásit výběrové řízení dle důvodové zprávy 
T: 10. 4. 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

35 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc. č. 5/17, 5/19, 51/1, 
51/3, 51/4, 51/21, 53/1, 575/11, 575/12, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a 
pozemcích parc.č. 415/2, 535/1, 535/2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc dle situačního 
nákresu ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto budoucího povinného                  
ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410 jakožto budoucí oprávněné, 
jejímž obsahem je zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást rozvodného tepelného 
zařízení - parovod na/v služebných pozemcích, zahrnující též právo budoucí oprávněné 
zřídit, mít a udržovat na/v služebných pozemcích potřebné obslužné zařízení, jakož i právo 
provádět na součásti rozvodného tepelného zařízení úpravy za účelem její obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění na dobu neurčitou a 
jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH, 
 

3. schvaluje 
právo provést stavbu na pozemku parc.č. 601/10 ost. plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce 
dle situačního nákresu ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace bezúplatně a na dobu neurčitou. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

36 Rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře Výstaviště Flora 
Olomouc, a. s., ve funkci valné hromady - dozorčí rada - 
jmenování nového člena 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
odstoupení Ing. Hany Zacpálkové z dozorčí rady a ukončení jejího mandátu ke dni 29.3.2018 
 

3. volí 
na základě usnesení ZMO č. 31 ze dne 12.3.2018 k 30.3.2018 do dozorčí rady společnosti 
paní Jitku Varhaníčkovou 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


