
 

USNESENÍ 
 

z 129. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 9. 2018 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- 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 18. 9. 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 Protipovodňová opatření IV. etapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
Mgr. Michalu Krejčímu ve spolupráci s příslušnými odbory MMOl předložit orgánům SMOl ke 
schválení finální podobu Memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany 
města Olomouce, IV. etapa s Povodím Moravy, s.p. 

T: listopad 2018 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

3. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 249/7 zahrada o výměře 12 802 m2 a části pozemku 
parc. č. 265/6 zahrada o výměře 37 175 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. majpráv.20/93/Pl. ze dne 25. 1. 1993 ve znění dodatků č. 1 
a č. 2, uzavřené s pobočným spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Morava Nové Sady Olomouc. 

 

4. pověřuje 
1. náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA podpisem výpovědí dle bodu č. 3. 
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5. ukládá 
předložit návrh dohody o dočasném užívání lokality zahrádkářské kolonie Morava pro 
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Morava Nové Sady Olomouc po 
ukončení výpovědní lhůty do započetí realizace IV. etapy PPO 

T: 9. 10. 2018 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora, Žáček Filip, Mgr., náměstek 

primátora 
 

6. ukládá 
zařadit do návrhu rozpočtu roku 2019 v rámci odboru investic položku na projektovou 
přípravu a realizaci zahrádkářské kolonie Andělská 

T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 2. 
 

 

3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1152 ostatní plocha o výměře 306 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 424/1 ostatní plocha o výměře 31 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku č. 105/58 zahrada o výměře 22 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

4. schvaluje 
předběžný záměr vypůjčit část pozemku č. 105/58 zahrada o výměře 199 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna            
po vyhotovení geodetického zaměření dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 388/26 ostatní plocha o výměře 1 028 m2     
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti FROL a.s. za pozemky parc. č. 
1005/13, parc. č. 1005/14, parc. č. 1007/2, parc. č. 1007/3, parc. č. 1005/11, vše ostatní 
plocha, parc. č. 1010/2, parc. č. 1010/6, vše orná půda, a části pozemků parc. č. 1005/4 
ostatní plocha o výměře 103 m2 a parc. č. 1005/15 ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměry částí 
pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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6. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. st. 1007/14 a parc. č. st. 1007/15, vše zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka - 
budova bez čp/če, výroba, která není součástí pozemků a nebude proto předmětem převodu 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

7. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 170/28 orná půda (dle GP parc. č. 170/28 orná půda) o 
výměře 3 080 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce za 
minimální kupní cenu ve výši 8 950 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

8. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

9. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 170/10 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4. 

 

10. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 170/9 orná půda  o  celkové výměře 64 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

11. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 263/5 o výměře 85 m2 a parc. č. 590/3 o výměře 66 m2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc spolku ART RUBIKON z.s. dle důvodové 
zprávy bod č.  2.5. 

 

12. schvaluje 
záměr prodat části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o celkové výměře 14 m2 (dle GP 
parc. č. 590/15 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 590/16 ostatní plocha o výměře       
10 m2) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

13. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby vnějšího ocelového schodiště 
na částech pozemku parc č. 590/3 ostatní plocha o celkové výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 
590/15 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 590/16 ostatní plocha o výměře 10 m2) v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc se spolkem ART RUBIKON z.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.5. 

 

14. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1157 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1157/2 ostatní 
plocha) o výměře 21 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

15. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 678/1 orná půda o výměře 63 m2 a parc. č. 
678/8 orná půda o celkové výměře 2 511 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu 
XXXXX. Výměry pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP, který na své náklady zajistí 
žadatel dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 626/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 a parc. 
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č. 553/1 ostatní plocha o výměře 182 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

17. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 553/1 ostatní plocha o výměře 57 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

18. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 265/464 ostatní plocha o výměře 6 m2, část 
pozemku parc. č. 265/463 ostatní plocha o výměře 2 m2 a část pozemku parc. č. 540/38 
ostatní plocha o výměře 6 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.8. 

 

19. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 106/6 ostatní plocha o výměře 25 m2, část 
pozemku parc. č. 106/12 ostatní plocha o výměře 1 m2, obě v k. ú. Lazce a část pozemku 
parc. č. 89/4 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

20. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 105/64 ostatní plocha o výměře 97 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

21. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1933 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

22. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1933 ostatní plocha o výměře 24 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

23. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 590/1 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

24. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 150/3 ostatní plocha o výměře 65 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

25. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 105/48 ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

26. nevyhovuje žádosti 
společnosti STEAKHOUSE RIEGROVKA s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní 
plocha o výměře 200 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.8. 

 

27. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 447/69 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Nová 
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Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

28. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 97 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

29. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 608 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

30. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 14/26 
ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.10. 

 

31. trvá 
na uhrazení náhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 14/26 
ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panem 
XXXXX za tři roky zpětně dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

32. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 70/4 ostatní plocha o výměře 64 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna 
až po zpracování GP, který na své náklady vyhotoví žadatelé dle důvodové zprávy bod č. 
2.10. 

 

33. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 88 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální 
podíl 1/3), pana XXXXX (ideální podíl 1/3) a XXXXX (ideální podíl 1/3). Výměra předmětné 
části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP, který na své náklady vyhotoví 
žadatelé dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

34. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 52 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna 
až po zpracování GP, který na své náklady vyhotoví žadatelka dle důvodové zprávy bod       
č. 2.10. 

 

35. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 740 trvalý travní porost o výměře 16 m2 a část 
pozemku parc. č. 7/4 zahrada o výměře 40 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

36. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 7/4 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Nové Sady     
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

37. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 49 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
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38. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 48 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

39. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 48 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

40. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 46 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

41. trvá 
na uhrazení náhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 14/26 
ostatní plocha o výměře 46 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželi 
XXXXX, XXXXX a XXXXX za tři roky zpětně dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

42. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 48 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

43. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

44. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 608 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

45. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

46. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 67/2 zahrada o výměře 17 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

47. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 70/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

48. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 70/4 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

49. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemku parc. č. 92/4 ostatní plocha o celkové výměře 27 m2        
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
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50. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 36,19 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, bydlení, ul. 
Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

51. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – část motogaráže č. 4 o výměře 3 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, 
obč. vyb, ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

52. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - parkovací místo č. 10 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
484, obč. vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

53. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, 
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

54. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 5 o výměře 21,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, 
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

55. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 7 o výměře 19,20 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, 
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

56. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 10 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p. 
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

57. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 12 o výměře 20,10 m2 v 1. PP budovy č. p. 
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

58. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 13 o výměře 20,10 m2 v 1. PP budovy č. p. 
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

59. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 371, 
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
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60. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 8 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 371, 
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

61. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 11 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

62. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

63. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

64. revokuje 
usnesení RMO ze dne 4. 9. 2018, bod programu 3, bod 3.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení změny smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/000033/2014/Slo ze dne 31. 12. 
2013 uzavřené se spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s., jejímž předmětem je výpůjčka 
částí pozemků parc. č. 930/20 orná půda o výměře 752 m2, parc. č. 945/10 orná půda          
o výměře 8 259 m2 a parc. č. 1024/1 ostatní plocha o výměře 453 m2, vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc spočívající v rozšíření předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č. 930/20 
orná půda o výměře 293 m2 a ve zúžení předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č. 1024/1 
ostatní plocha o výměře 40 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.12. 

 

65. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/000033/2014/Slo ze dne 31. 12. 2013 
uzavřenou se spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s., jejímž předmětem je výpůjčka částí 
pozemků parc. č. 930/20 orná půda o výměře 752 m2, parc. č. 945/10 orná půda o výměře     
8 259 m2 a parc. č. 1024/1 ostatní plocha o výměře 453 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k rozšíření předmětu výpůjčky o část 
pozemku parc. č. 930/20 orná půda o výměře 293 m2,  ve zúžení předmětu výpůjčky o část 
pozemku parc. č. 1024/1 ostatní plocha o výměře 40 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
a prodloužení doby vypůjčky z doby určité,  do 31. 12. 2023 na dobu určitou, do 31. 12. 2030 
dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

66. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat nájemce v rozsahu dle důvodové zprávy ke zprovoznění 
stánků v termínu do 15. 2. 2019 s tím, že pokud tak neučiní, bude Radě města Olomouce 
předloženo schválení výpovědí nájemních smluv dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

T: únor 2019 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

67. schvaluje 
změnu náležitostí nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 451/30 ostatní 
plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti RK Invest s.r.o. spočívající 
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v připočtení daně z přidané hodnoty ve výši sazby daně platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, k nájemnému dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

68. nevyhovuje žádosti 
společnosti RK Invest s.r.o. o udělení výjimky ze zákazu prodeje alkoholických nápojů - 
punče v období od 1. 11. 2018  do 28. 2. 2019 v prodejním stánku umístěném na části 
pozemku parc. č. 451/30 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

69. uděluje 
společnosti RK Invest s.r.o. výjimku ze zákazu prodeje alkoholických nápojů a souhlasí          
s prodejem punče v období od 1. 11. 2018  do 31. 1. 2019 v prodejním stánku umístěném na 
části pozemku parc. č. 451/30 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

70. uděluje 
panu XXXXX souhlas s podnájmem části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 5 
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti VIP rauty s.r.o. za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

71. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prominutí části nájemného za nájem části pozemku parc. č. 75/135 ostatní 
plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to za období od 12. 10. 
2017 do 20. 7. 2018 ve výši 19.315,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

72. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 959/10 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

73. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 938/45 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

74. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 557/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

75. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 557/1 ostatní plocha o výměře 7,5 m2 v k. ú. 
Nová ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

76. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

77. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/3 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
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78. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním staveb asfaltové vozovky, dlážděného 
vjezdu, dlážděného chodníku a dlážděného parkovacího stání na části pozemku parc. č. 
962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a asfaltové 
vozovky, dlážděného vjezdu a dlážděného chodníku na části pozemku parc. č. 959/10 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc s ČR – Úřadem práce České republiky dle důvodové zprávy bod č. 
4.1. 

 

79. schvaluje 
skončení smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJ-
EM/PPS/002506/2017/Sle ze dne 14. 9. 2017, uzavřené se společností JTH Holding a.s. 
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

80. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby „Třída Míru – úprava pro 
odbočení“ na pozemcích parc. č. 614/27, parc. č. 614/25 a parc. č. 614/28, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností JTH Holding a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2 

 

81. schvaluje 
výpůjčku části pozemku parc. č. 94/2 ostatní plocha o výměře 133 m2, částí pozemku parc. 
č. 96/2 ostatní plocha o celkové výměře 247 m2 a části pozemku parc. č. 96/3 ostatní plocha 
o výměře 657 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX, panu 
XXXXX, manželům XXXXX, manželům XXXXX a XXXXX, manželům XXXXX a panu 
XXXXX, se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

82. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016,          
ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřenou s družstvem Zemědělské družstvo Unčovice, jejímž 
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, v k. ú. 
Příkazy, obec Příkazy, v k. ú. Unčovice, obec Litovel a dále v k. ú. Černovír, Chomoutov, 
Lošov, Neředín, Radíkov u Olomouce, Řepčín, Topolany u Olomouce, vše obec Olomouc, 
spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 475/39 ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 
475/54 orná půda o výměře 257 m2 a parc. č. 475/62 orná půda o výměře 158 m2, vše          
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

83. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/000219/2016/Kol uzavřené dne 25. 4. 2016 s 
manželi XXXXX, jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 150/15 zahrada o výměře 225 
m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, spočívající v rozšíření předmětu pachtu        
o část pozemku parc. č. 150/15 zahrada o výměře 301 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

84. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 224/1 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc dle smlouvy o nájmu č. OMAJ-SMV/NAJ/003077/2016/Plh ze dne 13. 3. 2017 
uzavřené s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

85. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. 235/115 ostatní plocha o výměře 128 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc z vlastnictví společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. do vlastnictví statutárního města 
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Olomouce za kupní cenu 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

86. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemků parc. č. 235/24 o výměře 434 m2 a parc. č. 235/27 o výměře 269 m2, vše 
orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví  společnosti STAFOS spol. s r. o. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 5.2. 

 

87. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 22/2 zahrada v k. ú. Hejčín, obec Olomouc do podílového 
spoluvlastnictví manželů XXXXX a panu XXXXX za kupní cenu celkem ve výši výši 404 000,- 
Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku manželům XXXXX do jejich 
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 202 000,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 
shora uvedeného pozemku panu XXXXXza kupní cenu ve výši 202 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 

 

88. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 19 dodatku k důvodové zprávě ve 
věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 33 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 33 390,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

89. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/113/2002/Sig uzavřené dne 7. 10. 
2002 s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

90. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 139/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 139/50 ostatní plocha)     
o výměře 33 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši          
59 614,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

91. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou komunikace na ul. Vojanova a s úpravou 
navazujících chodníků na pozemcích parc. č. 793/1 a parc. č. 793/3, vše ostatní plocha         
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s Fakultní nemocnicí Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
č. 6.1. 

 

92. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se zpevněním stávající účelové komunikace, která je 
součástí pozemku parc. č. 202/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, s panem 
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

93. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodu DN 80 s manžely 
XXXXX jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

94. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu DN 300 a vodoměrné 
šachty na pozemku parc. č. 1077 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se 
společností Simplon Invest alfa s.r.o. jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod 
č. 6.4. 
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95. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/24/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Vision spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

96. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu V1 a V2, smíšené 
kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Rezidenční soubor – 
rodinné domy, infrastruktura“ se společností Zelené zahrady s.r.o., dle důvodové zprávy bod 
č. 6.6. 

 

97. nevyhovuje žádosti 
společnosti Zelené zahrady s.r.o. o schválení kupní ceny za stavby vodovodu V1 a V2, 
smíšené kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Rezidenční 
soubor – rodinné domy, infrastruktura“ ve výši 5.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

98. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/56/2005/S ze dne 11. 11. 2005, ve znění dodatků č. 
1 až č. 11, uzavřené se společností Zelené zahrady s.r.o. na pronájem částí pozemků parc. 
č. 106/2 ostatní plocha o výměře 1 228 m2 a parc. č. st. 427 zastavěná plocha a nádvoří       
o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, statutárnímu městu Olomouc, 
spočívající ve změně subjektu pronajímatele na společnost Simplon Power s.r.o., ve změně 
předmětu nájmu na části pozemků parc. č. 106/13 ostatní plocha o výměře 312 m2 a parc. č. 
322/1 ostatní plocha o výměře 41 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve změně doby 
nájmu na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní dobou, a v doplnění povinností ze strany 
pronajímatele vztahujících se k realizaci přeložky cyklostezky a k realizaci výstavby bytového 
komplexu, vše dle důvodové zprávy  bod č. 6.7. 

 

99. nevyhovuje žádosti 
společnosti Simplon Power s.r.o. o změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/56/2005/S         
ze dne 11. 11. 2005, ve znění dodatků č. 1 až č. 11, uzavřené se společností Zelené zahrady 
s.r.o. na pronájem částí pozemků parc. č. 106/2 ostatní plocha o výměře 1 228 m2 a parc. č. 
st. 427 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
statutárnímu městu Olomouc, spočívající ve změně doby nájmu na dobu neurčitou s roční 
výpovědní dobou dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

100. revokuje 
usnesení RMO ze dne 5. 12. 2017, bod programu 4, bod č. 3. 3. důvodové zprávy ve věci 
schválení změny smlouvy o nájmu  č. MAJ-PR-NS/56/2005/S ze dne 11. 11. 2005, ve znění 
dodatků č. 1 až 11, uzavřené se společností Zelené zahrady s.r.o. na pronájem částí 
pozemků parc. č. 106/2 ostatní plocha o výměře 1 228 m2 a parc. č. st. 427 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, statutárnímu městu 
Olomouc, spočívající ve změně subjektu pronajímatele na společnost Simplon Power s.r.o., 
ve změně předmětu nájmu na část pozemku parc. č. 106/13 ostatní plocha o výměře 1 047 
m2 a pozemek parc. č. 322/1 ostatní plocha o výměře 194 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, a v prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018, vše dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

101. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
IM/BKS/000320/2018/Hrb uzavřené se společností Waldorfská základní škola a mateřská 
škola Olomouc s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
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102. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OMAJ-SMV/BVB/000328/2018/Val o budoucí smlouvě    
o zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení uzavřené dne 27. 2. 
2018 se společností Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. spočívající 
ve změně přílohy č. 1 – Waldorfské vzdělávací centrum Olomouc dle návrhu Ing. arch. Petra 
Leinerta dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

103. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OMAJ-SMV/BVB/000330/2018/Val o budoucí smlouvě   
o zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN uzavřené 
dne 27. 2. 2018 se společností Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. 
spočívající ve změně přílohy č. 1 – Waldorfské vzdělávací centrum Olomouc dle návrhu Ing. 
arch. Petra Leinerta dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

104. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OMAJ-SMV/BVB/002042/2018/Opl o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN uzavřené 
dne 9. 7. 2018 se společností Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. 
spočívající ve změně přílohy č. 1 – Waldorfské vzdělávací centrum Olomouc dle návrhu Ing. 
arch. Petra Leinerta dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

105. schvaluje 
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč panu XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

106. schvaluje 
uzavření dodatku č. 64 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

107. schvaluje 
svěření pozemku parc. č. st. 971 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 319 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 589, stavba technického vybavení 
(Neředín K1) do správy odboru kancelář tajemníka dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

108. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 132/1 ostatní plocha a parc. č. 114/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. st. 1710 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 
106/2 ostatní plocha,  parc. č. 106/26 ostatní plocha, parc. č. 106/53 ostatní plocha, parc. č. 
106/54 ostatní plocha, parc. č. 106/55 ostatní plocha, parc. č. 108/1 ostatní plocha, parc. č. 
108/7 zahrada, parc. č. 108/9 zahrada, parc. č. 125/12 zahrada, parc. č. 125/17 ostatní 
plocha, parc. č. 138/9 ostatní plocha, parc. č. 138/18 ostatní plocha, parc. č. 478 ostatní 
plocha a parc. č. 559 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 7.1. 

 

109. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 132/1 ostatní plocha a parc. č. 
114/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. 
č. st. 1710 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 106/2 ostatní plocha,  parc. č. 106/26 ostatní 
plocha, parc. č. 106/53 ostatní plocha, parc. č. 106/54 ostatní plocha, parc. č. 106/55 ostatní 
plocha, parc. č. 108/1 ostatní plocha, parc. č. 108/7 zahrada, parc. č. 108/9 zahrada, parc. č. 
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125/12 zahrada, parc. č. 125/17 ostatní plocha, parc. č. 138/9 ostatní plocha, parc. č. 138/18 
ostatní plocha, parc. č. 478 ostatní plocha a parc. č. 559 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.1. 

 

110. schvaluje 
zrušení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 249/3 trvalý travní porost        
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX zřízeného ve 
prospěch pozemku parc. č. 265/5 orná půda, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dohodou dle důvodové zprávy bod č. 7.2. 

 

111. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 27. 9. 2016, bod programu 2, bod 6.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 
416/52 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve společném jmění manželů XXXXX ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 7.3. 

 

112. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 27. 9. 2016, bod programu 2, bod 6.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 416/52 
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve společném jmění manželů XXXXX                 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 7.3. 

 

113. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení a vodovodu na pozemku parc. 
č. 416/52 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve společném jmění manželů XXXXX 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 7.3. 

 

114. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018 bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy, ve věci 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 257/12, parc. č. 263/5, parc. č. 590/2 a parc. č. 590/3, vše ostatní plocha 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 7.4. 

 

115. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 257/12, parc. č. 263/5 a parc. č. 590/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 7.4. 

 

116. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 253/2, parc. č. 263/2, a parc. č. 388/135, vše orná půda, parc. č. 388/21, 
parc. č. 388/71 a parc. č. 1013, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 782/2, parc. 
č. 808/9 a parc. č. 808/11, vše lesní pozemek, parc. č. 782/3, parc. č. 782/6 a parc. č. 
782/13, vše orná půda, parc. č. 808/10, parc. č. 1458/8, parc. č. 1458/10, parc. č. 1458/11, 
parc. č. 1460/2, parc. č. 1970/4, parc. č. 1970/5 a parc. č. 1970/29, vše ostatní plocha, vše     
v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc, parc. č. 501/22 a parc. č. 501/23, vše ostatní plocha, 
parc. č. 501/25 a parc. č. 501/26, vše orná půda, vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany a 
umístění a provozování podzemního kabelového vedení VN na mostní konstrukci lávky L12 - 
Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny nad pozemkem parc. č. 1473/1 vodní 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
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důvodové zprávy bod č. 7.5. 

 

117. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 253/2, parc. č. 263/2, a parc. č. 
388/135, vše orná půda, parc. č. 388/21, parc. č. 388/71 a parc. č. 1013, vše ostatní plocha, 
vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 782/2, parc. č. 808/9 a parc. č. 808/11, vše lesní pozemek, 
parc. č. 782/3, parc. č. 782/6 a parc. č. 782/13, vše orná půda, parc. č. 808/10, parc. č. 
1458/8, parc. č. 1458/10, parc. č. 1458/11, parc. č. 1460/2, parc. č. 1970/4, parc. č. 1970/5 a 
parc. č. 1970/29, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc, parc. č. 
501/22 a parc. č. 501/23, vše ostatní plocha, parc. č. 501/25 a parc. č. 501/26, vše orná 
půda, vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany a umístění a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na mostní konstrukci lávky L12 - Lávka pro pěší přes řeku Bystřici      
z ulice Libušiny nad pozemkem parc. č. 1473/1 vodní plocha v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.5. 

 

118. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 12. 2017 bod programu č. 2, bod č. 6. 16. důvodové zprávy,        
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového 
vedení na pozemku parc. č. 2004/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch  společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.6. 

 

119. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 12. 2017 bod programu č. 2, bod č. 6. 16. důvodové zprávy,       
ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 2004/2 ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 7.6. 

 

120. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 2004/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 7.6. 

 

121. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického telekomunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 5/8 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 98/7 orná 
půda, parc. č. 88/1, parc. č. 88/15, parc. č. 88/32, parc. č. 495/3 a parc. č. 495/4, vše ostatní 
plocha, vše v k. ú. Povel, parc. č. 812/30 orná půda (dle GP č. 1631-139/2017 parc. č. 
812/125 orná půda), parc. č. 812/33 orná půda (dle GP č. 1625-118/2017 parc. č. 812/33 
orná půda, parc. č. 812/98, parc. č. 812/102, parc. č.  812/94, parc. č. 812/97, parc. č. 
812/101 a parc. č. 812/80, vše ostatní plocha), parc. č. 812/79 a parc. č. 812/80 (dle GP č. 
1625-118/2017 parc. č. 812/80 ostatní plocha a parc. č. 812/103 ostatní plocha), parc. č. 
1122, parc. č. 1129, parc. č. 1232/11, parc. č. 1232/12 a parc. č. 1319/1, vše ostatní plocha, 
vše v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 7.7. 

 

122. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 5/8 ostatní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, parc. č. 98/7 orná půda, parc. č. 88/1, parc. č. 88/15, parc. č. 88/32, parc. 
č. 495/3 a parc. č. 495/4, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, parc. č. 812/30 orná půda (dle 
GP č. 1631-139/2017 parc. č. 812/125 orná půda), parc. č. 812/33 orná půda (dle GP č. 
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1625-118/2017 parc. č. 812/33 orná půda, parc. č. 812/98, parc. č. 812/102, parc. č.  812/94, 
parc. č. 812/97, parc. č. 812/101 a parc. č. 812/80, vše ostatní plocha), parc. č. 812/79 a 
parc. č. 812/80 (dle GP č. 1625-118/2017 parc. č. 812/80 ostatní plocha a parc. č. 812/103 
ostatní plocha), parc. č. 1122, parc. č. 1129, parc. č. 1232/11, parc. č. 1232/12 a parc. č. 
1319/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti 
FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 7.7. 

 

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

 

4 Smlouva o obstarání správy nemovitostí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
aktualizované seznamy majetku svěřeného do správy společnosti Správa nemovitostí 
Olomouc, a.s. dle přílohy č. 2 a č. 3 důvodové zprávy. 

 

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

 

5 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na/v pozemcích parc. č. 
5/17, 5/18, 5/8, 728/14 a 735, vše ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce a parc. č. 
415/25, 415/2, 535/1 a 535/2, ostatní plocha v k.ú. Povel, obec Olomouc, dle situačního 
nákresu ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., IČ 47677511 jakožto 
budoucí oprávněné, jejímž obsahem je zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást 
rozvodného tepelného zařízení 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, 

 

3. schvaluje 
zřízení věcného břemene na/v pozemcích parc. č. 5/17, 5/18, 5/8, 728/14 a 735, vše ostatní 
plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce a parc. č. 415/25, 415/2, 535/1 a 535/2, ostatní plocha 
v k.ú. Povel, obec Olomouc, dle situačního nákresu ve prospěch společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s., IČ 47677511 jakožto oprávněné, jejímž obsahem je zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat součást rozvodného tepelného zařízení 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, a to na dobu neurčitou a jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč       
+ DPH, 
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4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 265/30 orná půda      
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví XXXXX, jakožto povinného, ve 
prospěch statutárního města Olomouc, jakožto oprávněného, spočívající v povinnosti strpět 
uložení a provozování vodohospodářských zařízení tj. odlehčovací komory OK 1A II na 
sběrači AII s odlehčovací stokou do řeky Moravy, kanalizačního sběrače AII jednotné 
kanalizace DN 2200 mm a kanalizačního sběrače A DN 1500 mm a dále ve strpění 
provádění veškerých oprav a běžné údržby vodohospodářských zařízení a strpění vstupu a 
vjezdu oprávněných za tímto účelem na předmětný služebný pozemek dle geometrického 
plánu č. 1127-85/2018 bezúplatně a na dobu neurčitou, 

 

5. pověřuje 
vedoucího odboru investic Magistrátu města Olomouce podepisováním smluv o zpracování 
osobních údajů ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
obecné nařízení o ochraně osobních údajů se znalci a geodety, kteří poskytují statutárnímu 
městu Olomouc služby (vyhotovení znaleckého posudku, cenového propočtu, geometrického 
plánu, apod.) na základě objednávky statutárního města Olomouce zastoupeného odborem 
investic Magistrátu města Olomouce. 

 

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

 

6 Veřejná zakázka č. 18103 - Dodávka užitkového vozidla pro 
odbor školství (rozvoz stravy) - přímé zadání, revokace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. revokuje 
usnesení č. 6 Rady města Olomouce ze dne 4.9.2018, 

 

3. schvaluje 
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli, 

 

4. schvaluje 
prodej vozidla dle návrhu důvodové zprávy. 

 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 18140 - Radnice Olomouc - oprava fasády a 
věže - zahájení, komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
a) postup dle části A, bod 3, písmeno a) důvodové zprávy 

b) zahájení a základní zadávací podmínky dle části B 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: 6.1. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 18133 - Služby mobilního operátora 2019 - 
2021 - 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 
Bc. Jana Večeře 

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, 

d) k podpisu smluv o centralizovaném zadávání se zadavateli uvedenými v důvodové 
zprávě. 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 6.2. 
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9 Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel, přeložka CETIN 
(ORG 5161) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. souhlasí 
s uzavřením "Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací" se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

 

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

 

10 Závěrečné vyúčtování projektů IROP (ORG 5619, 5472) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1 - 7 dle části D důvodové zprávy, 

T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

3. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 7 a 8 dle části D důvodové zprávy, 

T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 8 - 10 dle části D důvodové zprávy, 

T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zrušit k 30.9.2018 zvláštní účty č. 7214482/0800 a 7207602/0800. 

T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

 

11 Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ORG 5319, 5472) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

12 Rozpočtové změny roku 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2018 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2018 
dle důvodové zprávy 

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

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

13 Studie revitalizace Žižkova náměstí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
OKR postupovat dle bodu 5 důvodové zprávy 

T: březen 2019 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

14 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Holická 51, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Holická 51, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Holická 51, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 

d) Černá cesta 15, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a) 
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e) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 2+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2b) 

f) tř. Kosmonautů 12, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2c) 

g) Topolová 2, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2d) 

h) Topolová 4, Olomouc, č.b. 34, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2e) 

ch) Topolová 7, Olomouc, č.b. 34, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2f) 

i) Topolová 9, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2g) 

j) Topolová 1, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 6) 

k) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 23, o velikosti 2+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 9) 

 

3. schvaluje 
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, XXXXX, U Letiště 4, Olomouc 

XXXXX, U Letiště 8, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 9, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, 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 4, Olomouc 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, 8.května 36, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

Hasičský záchranný sbor, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Žižkovo náměstí 3, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Žižkovo náměstí 3, Olomouc 

XXXXX, Žižkovo náměstí 3, Olomouc 

  

b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérové byty: 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 
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XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Sokolská 48, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

Charita Olomouc, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Sokolská 48, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc – DPS - na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc – DPS – na 3 měsíce 

XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, I. P. Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 3a, b, c, d) 
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2. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 4a, b) 

 

4. nevyhovuje 
žádosti XXXXX o prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Černá cesta 18, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 5) 

žádostem XXXXX a XXXXX o přidělení bytu mimo platná Pravidla pro poskytování 
nájemního bydlení, byt č. 20, tř. Kosmonautů 16, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 7) 

žádosti XXXXX o přidělení bytu mimo platná Pravidla pro poskytování nájemního bydlení, byt 
č. 15, Ztracená 1, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 8) 

 

5. schvaluje 
rozšíření subjektu nájemce o XXXXX, byt č. 8, v domě tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 10) 

 

6. schvaluje 
rozšíření subjektu nájemce o XXXXX, byt č. 6, v domě Mariánská 7, Olomouc, za podmínky 
uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky, dle důvodové zprávy bod 11) 

 

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

 

15 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

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

 

16 Interní postupy Statutárního města Olomouce - 
Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované 
územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.5 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci 
Integrované územní investice Olomoucké aglomerace ve verzi 1.5 dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

17 Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice 
Olomoucké aglomerace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádostí o dotaci do 56.výzvy Operačního programu Doprava        
2014-2020 dle bodu 2 DZ 

 

3. souhlasí 
s přípravou a podáním žádostí o dotaci do 40.výzvy Operačního programu Doprava        
2014-2020 dle bodu 3 DZ 

 

4. souhlasí 
s přípravou a podáním žádostí o dotaci na projekt Obnova kulturní památky Olomoucká 
radnice č. II do 48. výzvy IROP 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

18 Vyhlášení výzev a změny výzvy nositele ITI Olomoucké 
aglomerace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení výzvy č. 33 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol III. 

 

3. schvaluje 
vyhlášení výzvy č. 43 Rozvoj kulturního dědictví II. 

 

4. schvaluje 
změnu výzvy č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností      
na trh práce 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

19 MAP II – Složení Řídícího výboru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
složení Řídícího výboru pro projekt Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc. 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

20 Změny jízdních řádů MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změny jízdních řádů dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat DPMO, a.s. a KIDSOK 

T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

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

 

21 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 20. 
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22 Změna kapacity školy v rejstříku škol a školských zařízení, 
zrušení výjimky z počtu žáků 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
záporné stanovisko k žádosti Scioškoly Olomouc - základní škola, s.r.o 

 

3. ruší 
výjimku z počtu žáků pro Základní školu Olomouc, Zeyerova 28, dle bodu B) důvodové 
zprávy 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

23 Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí daru z rozpočtu města, dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí daru, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: 9. 10. 2018 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

24 Audit postupů při aplikaci zákona o registru smluv 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B zprávy č.9/2018 o zjištěních              
z vykonaného auditu 
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T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací, vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 

25 Audit vymáhání pohledávek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B. předložené Zprávy č. 10/2018           
o zjištěních z vykonaného auditu 

T: prosinec 2018 
O: vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 25. 
 

 

26 Mimořádná kontrola finanční dotace poskytnuté v roce 2017 na 
projekt Případy Jáchyma Semiše 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 26. 
 

 

27 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 21. zasedání 
ZMO konaného 3. 9. 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 10 část 3 usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018 - Protipovodňová opatření II. B etapa - 
Smlouva o poskytnutí dotace: 
- doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D., primátorovi města, podepsat smlouvu o spolupráci (T: 
říjen 2018) 
T: 9. 10. 2018 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

2. ukládá 
k bodu 10 část 6 usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018 - Protipovodňová opatření II. B etapa - 
Smlouva o poskytnutí dotace: 
- Mgr. Filipu Žáčkovi, náměstkovi primátora, podepsat smlouvu o poskytnutí dotace (T: říjen 
2018) 
T: 9. 10. 2018 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
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3. ukládá 
k bodu 11 část 4 usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018 - Změna č. IV 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. IV Územního plánu Olomouc     
(T: ihned) 
T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

4. ukládá 
k bodu 12, část 4 usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018 - Změna č. V Územního plánu Olomouc - 
vydání: 
-  odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 21 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. V Územního plánu Olomouc    
(T: ihned) 
T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

5. ukládá 
k bodu 19, část 3 usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018 - Smlouvy o bezúplatném převodu 
majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol: 
-  informovat o přijatém usnesení ředitele  příspěvkových organizací - škol   (T: září 2018) 
T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

6. ukládá 
k bodu 20, část 3 usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018 - Zoologická zahrada Olomouc - změna 
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
- odboru vnějších vztahů a informací /oddělení příspěvkových organizací a propagace a 
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada Olomouc (T: září 2018) 
T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

7. ukládá 
k bodu 24, část 2 usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018 - Informace o petici za zachování tradiční 
silnice na Svatý Kopeček: 

- Radě města Olomouce průběžně informovat zastupitelstvo o stavu projektu východní 
tangenty (T: průběžně) 

T: průběžně 
O: Rada města Olomouce 
 

8. ukládá 
k bodu 25 část 4 usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018 - Pořízení Změny č. VIII Územního plánu 
Olomouc: 

- odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení Změny č. VIII Územního plánu Olomouc 
zkráceným postupem (T: ihned) 

T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 28. 
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28 Stanovení termínů konání RMO v měsíci říjnu 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
termíny konání RMO v měsíci říjnu 2018 dle důvodové zprávy 
 

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

 

29 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru školství Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 10. 2018 

 

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

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Bod programu: 30. 
 

 

30 Andrův stadion 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. a souhlasí s podnájmem pro SK 
Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 

 

3. deleguje 
1. náměstka primátora jako zástupce na schůze Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna 
Androva stadionu v Olomouci, Legionářská 1319/10, IČ 29380952 a Společenství vlastníků 
jednotek Severní tribuna Androva stadionu v Olomouci, Na Střelnici 1212/39, IČ 28587898 
dle důvodové zprávy. 

 

4. ukládá 
náměstkům primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA a Mgr. Filipu Žáčkovi podepsat smlouvu 
o nájmu 
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T: 9. 10. 2018 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora, Žáček Filip, Mgr., náměstek 

primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

31 PPO II.B - pevné stání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s realizací pevného stání plavidel v rámci II. B etapy PPO dle DZ 

 

3. souhlasí 
s přímým zadáním dopracování projektu a inženýrské činnosti dle nabídky firmy Sweco 
Hydroprojekt a.s., v příloze č. 1 

 

4. ukládá 
předložit RMO dohodu mezi SMOl a POV o dalším postupu 

T: 9. 10. 2018 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora, Žáček Filip, Mgr., náměstek 

primátora, Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

5. schvaluje 
zařazení a vykrytí částky  na zpracování PD dle důvodové zprávy 

 

6. ukládá 
ihned objednat projektovou dokumentaci dle důvodové zprávy 

T: 9. 10. 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

32 Uvolnění finančních prostředků na realizaci oprav komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle návrhu důvodové zprávy 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 34. 
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33 Zdroje pitné vody - Hodolany, Holice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
bere na vědomí důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
projednat návrh dalšího postupu s vedením Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. 

T: 9. 10. 2018 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

34 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
se zastupováním města advokátní kanceláří Ritter - Šťastný v kauze Kačovi 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 36. 
 

 
 
 

 

 

 

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v.r. 
náměstek primátora 

  

 


