
 

USNESENÍ 
 

z 24. schůze Rady města Olomouce, konané dne 12. 8. 2019 
 
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 12. 8. 2019 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. majpráv.1436/A/95/PL uzavřené dne 1. 9. 1995              
s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 539/3 zahrada o výměře 50 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek, Českobratrská 172/40, Olomouc - Nové 
Sady dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015,                    
ve znění dodatků č. 1-13, uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající                    
ve vyjmutí části pozemku parc. č. 2593/2 lesní pozemek o výměře 496 m2 (nově pozemek 
parc. č. 2593/7 ostatní plocha o výměře 496 m2) a vyjmutí části pozemku parc. č. 2599 lesní 
pozemek o výměře 157 m2 (nově pozemek par. č. 2599/2 zahrada o výměře 157 m2), vše             
v k. ú. Huzová, obec Huzová, z předmětu pachtu této pachtovní smlouvy dle důvodové 
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zprávy bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 2593/7 ostatní plocha o výměře 496 m2 a pozemku parc. č. 2599/2 
zahrada o výměře 157 m2, oba v k. ú. Huzová, obec Huzová společnosti REVEL VUTZ, 
s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

6. schvaluje 
změnu smlouvy č. OMAJ-EM/PPS/002733/2018/Sle o udělení souhlasu s vybudováním 
stavby ze dne 8. 10. 2018 spočívající v prodloužení termínu k dořešení majetkoprávních 
vztahů k částem pozemků parc. č. 962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní 
plocha) o výměře 39 m2 a 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 do 30. 9. 2019 dle důvodové 
zprávy bod 2.1. 

 

7. schvaluje 
záměr směnit pozemek parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za části pozemků parc. č. 962/1 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a 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 ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod 2.1. 

 

8. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 99 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až                            
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod 2.2. 

 

9. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 265/423 o výměře 107 m2 a parc.                          
č. 265/207 o výměře 60 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra 
předmětných částí pozemků bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod 
2.3. 

 

10. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 85/2 orná půda (dle GP parc. č. 85/3 orná půda)                       
o výměře 3 295 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.4. 

 

11. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 116/29 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 47 m2, 
parc. č. 116/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 116/40 ostatní plocha) o výměře 48 m2 a  
parc. č. 116/17 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 20 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.4. 

 

12. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 274 ostatní plocha (dle GP parc. č. 324 ostatní plocha)        
o výměře 6 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.5. 

 

13. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 88 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.6. 
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14. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o revokaci usnesení RMO ze dne 18. 9. 2018 ve věci nevyhovění žádosti            
o nájem části pozemku parc. č. 608 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Nové Sady                      
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.6. 

 

15. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 10. 2018, bod programu 2, bod č. 3.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č. 70/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod 2.6. 

 

16. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 263/5 o výměře 68 m2 a části pozemku parc.                  
č. 590/3 o celkové výměře 88 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 2.7. 

 

17. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 5 m2 vyznačené pod číslem 21 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.8. 

 

18. trvá 
na svém usnesení ze dne 8. 4. 2019 ve věci pozastavení projednávání žádosti společnosti 
BARTON TRADING s.r.o. o směnu částí pozemků parc. č. 395/4 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 395/86 ostatní plocha) o výměře 228 m2, parc. č. 1092/1 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 1092/3 ostatní plocha) o výměře 104 m2 a parc. č. 395/44 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 395/87 ostatní plocha) o výměře 95 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc v jejím 
vlastnictví za pozemky parc. č. 828/1 ostatní plocha o výměře 79 m2, parc. č. 828/4 ostatní 
plocha o výměře 17 m2, parc. č. 393/4 ostatní plocha o výměře 5 m2 a části pozemků parc. 
č. 393/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 393/2 ostatní plocha) o výměře 123 m2, parc. č. 997 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 997/2 ostatní plocha) o výměře 90 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce do doby případného schválení 
změny Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.1. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 139/3 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.2. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části zděného oplocení o výměře 15 m2, které je součástí pozemku 
parc. č. 17/5 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, při nájemném ve výši                         
1 500,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 3.3. 

 

21. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX ve věci obnovení nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/000588/2017/Plh 
uzavřené dne 31. 3. 2017 na pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře                       
8 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.4. 

 

22. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 790/3 orná půda o výměře 160 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/143/2002/Ge ze dne 18. 11. 2002 
uzavřené s paní XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.5. 
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23. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 790/3 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/65//2012/Hr ze dne 28. 2. 2013 
uzavřené s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.5. 

 

24. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/32/2008/Plh ze dne 4. 7. 2008 
uzavřené s paní XXXXX dohodou, a v případě neuzavření této dohody do 31. 12. 2019, 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 790/3 orná půda o výměře 359 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/32/2008/Plh ze dne 4. 7. 2008, 
uzavřené s paní XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.5. 

 

25. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 182/L/99/Ge ze dne 20. 5. 1999 uzavřené     
s paní XXXXX dohodou, a v případě neuzavření této dohody do 31. 12. 2019, výpověď 
nájmu části pozemku vedeného v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci – původ 
pozemkový katastr PK parc. č. 740 o výměře 193 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,                    
dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 182/L/99/Ge ze dne 20. 5. 1999 uzavřené s paní XXXXX 
dle důvodové zprávy bod 3.5. 

 

26. schvaluje 
výpověď nájmu částí pozemků parc. č. 735/27 ostatní plocha o výměře 114 m2, parc.                       
č. 790/3 orná půda o výměře 35 m2 a parc. č. 846/1 ostatní plocha o výměře 226 m2, vše               
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/52//2012/Hr ze dne 
28. 2. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2017 uzavřené s paní XXXXX dle důvodové 
zprávy bod 3.5. 

 

27. schvaluje 
výpověď nájmu částí pozemků parc. č. 761/12 ostatní plocha o výměře 82 m2 a parc. č. 782 
trvalý travní porost o výměře 6 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle smlouvy                       
o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/35//2012/Hr ze dne 9. 8. 2012 uzavřené s panem XXXXX dle 
důvodové zprávy bod 3.5. 

 

28. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 761/12 ostatní plocha o výměře 256 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/36//2012/Hr ze dne                         
3. 12. 2012 uzavřené s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.5. 

 

29. schvaluje 
výpověď nájmu částí pozemků parc. č. 846/1 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 790/3 
orná půda o výměře 282 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu                   
č. MAJ-EM-NS-Z/50//2012/Hr ze dne 26. 11. 2012 uzavřené s paní XXXXX dle důvodové 
zprávy bod 3.5. 

 

30. schvaluje 
výpověď pachtu částí pozemků parc. č. 735/26 orná půda o výměře 218 m2, parc. č. 735/27 
ostatní plocha o výměře 58 m2 a parc. č. 846/1 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002254/2014/Mlc                   
ze dne 15. 11. 2014 uzavřené s paní XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.5. 
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31. schvaluje 
výpověď pachtu částí pozemků parc. č. 735/27 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 790/3 
orná půda o výměře 114 m2 a parc. č. 846/1 ostatní plocha o výměře 177 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/001562/2017/Mlc                
ze dne 23. 5. 2017 uzavřené s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.5. 

 

32. schvaluje 
výpověď nájmu částí pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře 190 m2 a parc. č. 846/1 
ostatní plocha o výměře 100 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu 
č. MAJ-EM-NS-Z/26//2013/Hr ze dne 30. 8. 2013 uzavřené s paní XXXXX dle důvodové 
zprávy bod 3.5. 

 

33. schvaluje 
výpověď pachtu části pozemku parc. č. 761/10 ostatní plocha o výměře 97 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002773/2016/Mlc ze 
dne 31. 10. 2016 uzavřené s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.5. 

 

34. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. MAJ-PR-J/11/2008/Hoř ze dne 19. 11. 2008 ve znění dodatků 
č. 1 až č. 2 uzavřenou s pobočným spolkem Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Olomouc, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků v k. ú. Černovír, k. ú. Svatý Kopeček, k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, k. ú. Neředín, k. ú. Radíkov u Olomouce, k. ú. Nemilany, k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc, spočívající ve vyjmutí 
pozemků parc. č. 725 vodní plocha a parc. č. 617/1 vodní plocha, oba v k. ú. Nové Sady                     
u Olomouce, obec Olomouc, z předmětu této smlouvy dle důvodové zprávy bod 3.6. 

 

35. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 353/3 orná půda o výměře 39 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
panu XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.7. 

 

36. schvaluje 
výběr pachtýře části pozemků parc. č. 351 orná o výměře 535 m2 a parc. č. 352 orná půda           
o výměře 312 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc mezi panem XXXXX a panem 
XXXXX formou obálkové metody s následnou aukcí na výši pachtovného, kdy minimální 
výše pachtovného činí 4 250,- Kč/rok a minimální výše příhozu činí 50,- Kč/rok dle důvodové 
zprávy bod 3.7. 

 

37. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 338/5 zahrada o výměře 105 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.8. 

 

38. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 158/4 zahrada o výměře 149 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.9. 

 

39. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 1 048 m2 a parc. č. 846 trvalý 
travní porost o výměře 8 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX dle 
důvodové zprávy bod 3.10. 
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40. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015                        
ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. 
spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 846 trvalý travní porost o výměře 8 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod 
3.10. 

 

41. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 593 orná půda o výměře 165 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.11. 

 

42. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 896/4 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Holice                              
u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.12. 

 

43. uděluje 
Sportovnímu fotbalovému klubu Nedvězí souhlas k provedení stavebního záměru - přístavba 
pultové střechy, pod kterou jsou umístěny 2 unimobuňky a zděná stavba přístřešku                          
na pozemku parc. č. 146, ostatní plocha, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, ke 
stavbě č. p. 8 na pozemku parc. č. st. 123 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí                          
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.13. 

 

44. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce ze dne 12. 5. 2011, ve znění dodatků č. 1 a č. 3 uzavřenou se 
spolkem JITRO – sdružení rodičů a přátel postižených dětí, z.s., společností JITRO 
Olomouc, o.p.s., společností Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o. a 
Základní školou a Střední školou CREDO, o.p.s., jejímž předmětem je výpůjčka budovy č. p. 
1176 obč. vyb, která je součástí pozemku parc. č. st. 1965 zastavěná plocha a nádvoří                      
o výměře 333 m2, budovy č. p. 1161 obč. vyb, která je součástí pozemku parc. č. st. 1967 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 399 m2, budovy č. p. 1175 obč. vyb, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 1966 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330 m2, včetně všech 
součástí a příslušenství, a  část pozemku parc. č. 346/1 ostatní plocha o výměře 5 199 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, spočívající v udělení souhlasu s umístěním dočasné 
stavby altánu pro klienty denního stacionáře na části pozemku parc. č. 346/1 ostatní plocha 
o výměře 54 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za podmínek dle důvodové zprávy bod           
č. 3.14. 

 

45. schvaluje 
poskytnutí slevy z nájemného ve výši 25 % nájemného za období od 1. 3. 2019 do 31. 12. 
2019 u nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 508,52 m2 v 1. NP budovy                  
č. p. 583, obč. vyb, Horní náměstí č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 271/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Galerii Caesar, družstvu 
pro podporu výtvarného umění se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 

 

46. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/001664/2018/Mlc ze dne 28. 6. 2018 uzavřené 
s Univerzitou Palackého v Olomouci, jejímž předmětem je nájem prostorů v 1. PP, 1. NP a 2. 
NP o celkové výměře 947,20 m2 budovy č. p. 555, obč. vyb., ul. Hynaisova, č.o. 9, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, v budoucím vlastnictví statutárního města Olomouce, spočívající ve změně 
předmětu nájmu z prostorů v 1. PP, 1. NP a 2. NP o celkové výměře 947,20 m2 na prostory 
v 1. PP, 1. NP, 2. NP a 3. NP o celkové výměře 1 951,40 m2 a v rozšíření účelu nájmu                      
o užívání kanceláří a zázemí a v doplnění dalších náležitostí týkajících se užívání předmětu 
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nájmu příspěvkovou organizací Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková 
organizace dle důvodové zprávy bod 3.16. 

 

47. schvaluje 
změnu Smlouvy o pronájmu části společných prostor domu ze dne 2.1.2005, ve znění 
dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené se společností Libli s.r.o., jejímž předmětem je umístění 
rozvodů pro internetové připojení v domech na adrese Jiráskova a Sladkovského ve 
společném vlastnictví SMOl a Družstva Olomouc, Jiráskova, spočívající ve změně výše 
nájemného dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod 3.17. 

 

48. souhlasí 
s využitím prostoru o výměře 20 m2 v 2. 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, pro potřeby SMOl, oddělení komisí městských částí a 
detašovaných pracovišť dle důvodové zprávy bod 3.18. 

 

49. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce manželů XXXXX o koupi pozemků parc. č. 796/3 orná půda o výměře 216 m2 a 
parc. č. 797/1 zahrada o výměře 826 m2, oba v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.1. 

 

50. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce pana XXXXX o koupi pozemku parc. č. 797/2 zahrada o výměře 208 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod 4.1. 

 

51. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemků parc. č. 99/17 ostatní plocha o výměře 1 819 m2 a parc.                       
č. 99/18 ostatní plocha o výměře 2 082 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc                        
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

52. doporučuje zastupitelstvu města 
nepřijmout nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný 
převod pozemků parc. č. 99/17 ostatní plocha o výměře 1 819 m2 a parc. č. 99/18 ostatní 
plocha o výměře 2 082 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.2. 

 

53. doporučuje zastupitelstvu města 
nepřijmout nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný 
převod pozemku parc. č. 31/23 ostatní plocha o výměře 4 137 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových                                
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.3 

 

54. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 31/23 ostatní plocha o  výměře 4 137 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.3. 

 

55. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 1 500 m2 v k. ú. 



 8 

Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.4. 

 

56. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 2 000 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.5. 

 

57. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 2 000 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.5. 

 

58. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1167 ostatní plocha o výměře 43 m2            
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.6. 

 

59. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 1167 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.6. 

 

60. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 101/16 ostatní plocha o výměře            
99 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.7. 

 

61. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 282/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 282/3 ostatní plocha)                 
o výměře 23 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 44 500,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 4.8. 

 

62. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí pozemků parc. č. 1721/67 ostatní plocha o 173 m2 a parc. č. 1721/69 ostatní 
plocha o výměře 421 m2 (oba dle GP parc. č. 1721/69 ostatní plocha) o celkové výměře 594 
m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Htech cz s.r.o. za kupní cenu 
ve výši 466 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.9. 

 

63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 31 zahrada v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc Královské kanonii 
premonstrátů na Strahově za kupní cenu ve výši 37 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.10. 

 

64. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
podepsání souhlasného prohlášení o uznání vlastnictví ve prospěch zemřelých s dědicem 
XXXXX k pozemku parc. č. 809/8 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a s dědicem 
XXXXX k pozemku parc. č. 809/6 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 5.1. 

 

65. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX ve věci schválení úplaty ve výši 132 250,- Kč za zřízení služebnosti uložení a 
provozování vodovodu na pozemku parc. č. 623/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 6.1. 

 

66. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 623/2 ostatní 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
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důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

67. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu č. 2, bod 3.20. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního vedení, vodovodního vedení a plynovodního vedení na pozemcích parc. č. 
1452 ostat. pl., parc. č. 1402 ostat. pl., parc. č. 1163/1 zahrada, parc. č. 1163/13 ostat. pl., 
parc. č. 1163/14 ostat. pl., parc. č. 1163/18 ostat. pl., parc. č. 1163/19 ostat. pl., vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch sdružení SK Chválkovice dle důvodové zprávy bod 
6.2. 

 

68. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního, vodovodního a plynovodního 
vedení na pozemcích parc. č. 1452, parc. č. 1402, parc. č. 1163/14, parc. č. 1163/18, parc. č. 
1163/19, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch stavby č. p. 515, 
objekt občanské vybavenosti, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, která stojí na pozemku 
parc. č. st. 742 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

69. bere na vědomí 
opravu jména vlastníka pozemku parc. č. 722/47 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
z XXXXX na XXXXX u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a 
provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 722/47 orná půda v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 6.3. 

 

70. revokuje 
usnesení RMO ze dne 4. 9. 2018 bod programu č. 3, bod č. 6.3. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 98/7 orná půda a parc. č. 495/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 6.4. 

 

71. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                        
na pozemku parc. č. 98/7 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 6.4. 

 

72. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                       
na pozemcích parc. č. 287/1 ostatní plocha, parc. č. 300/1 orná půda, parc. č. 623/3 ostatní 
plocha, parc. č. 623/14 ostatní plocha a parc. č. 623/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, parc. č. 775/2 orná půda, parc. č. 779/1 ostatní plocha a parc. č. 851/1 trvalý 
travní porost, vše v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 6.5. 

 

73. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 287/1 ostatní plocha, parc.                    
č. 300/1 orná půda, parc. č. 623/3 ostatní plocha, parc. č. 623/14 ostatní plocha a parc.                    
č. 623/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 775/2 orná půda, parc. 
č. 779/1 ostatní plocha a parc. č. 851/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 6.5. 
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74. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                       
na pozemku parc. č. 653/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 6.6. 

 

75. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 653/1 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod 6.6. 

 

76. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                       
na pozemcích parc. č. 824/2 ostatní plocha a parc. č. 824/57 ostatní plocha, oba v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod 6.7. 

 

77. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 824/2 ostatní plocha a parc. č. 
824/57 ostatní plocha, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 6.7. 

 

78. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 715/1 ostatní plocha, parc. č. 721 a parc. č. 723/1, vše orná půda, vše                 
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 6.8. 

 

79. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 715/1 ostatní plocha, parc. č. 721 
a parc. č. 723/1, vše orná půda, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 6.8. 

 

80. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 79/108, parc. č. 79/113, parc. č. 121/7 a parc. č. 545/2, vše ostatní 
plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 6.9. 

 

81. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 79/108, parc. č. 79/113, parc.                    
č. 121/7 a parc. č. 545/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 6.9. 

 

82. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 79/5 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod 6.10. 
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83. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 79/5 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod 6.10. 

 

84. revokuje 
usnesení RMO ze dne 28. 1. 2019 a 30. 1. 2019, bod programu č. 3., bod č. 4.5. důvodové 
zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 93/29, parc. č. 93/27 a parc. č. 93/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. 
dle důvodové zprávy bod 6.11. 

 

85. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 93/29, parc. č. 93/27 a parc. č. 93/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod 6.11. 

 

86. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 117/3 
ostatní plocha v k. ú. Lazce, parc. č. 443/1 a parc. č. 453/13, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hejčín, parc. č. 451/30, parc. č. 1116/1 a parc. č. 1116/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové 
zprávy bod 6.12. 

 

87. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodu na pozemcích parc. č. 117/3 ostatní plocha v k. ú. Lazce, parc. č. 443/1 a parc. č. 
453/13, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, parc. č. 451/30, parc. č. 1116/1 a parc. č. 1116/4, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia 
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod 6.12. 

 

88. revokuje 
usnesení RMO ze dne 4. 4. 2017, bod programu č. 16., bod č. 6.16. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 39/1 trvalý travní porost a parc. č. 49/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 6.13. 

 

89. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 39/1 trvalý travní porost a parc. č. 49/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 6.13. 

 

90. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení  na pozemku parc. 
č. 323/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město a na pozemcích parc. č. 321 zahrada, parc.               
č. 328/18 zahrada, parc. č. 328/26 ostatní plocha, parc. č. 330/1 zahrada, parc. č. 335/5 
zahrada, parc. č. 335/6 zahrada, parc. č. 338/16 ostatní plocha, parc. č. 339/3 zahrada, parc. 
č. 339/44 zahrada, parc. č. 339/45 ostatní plocha, parc. č. 340/7 zahrada, parc. č. 341/15 
ostatní plocha, parc. č. 497/1 ostatní plocha, parc. č. 505 zahrada, parc. č. 513 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.                               
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dle důvodové zprávy bod 6.14. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních 
zařízení a reklamy v Olomouci uzavřená se společností 
euroAWK s.r.o.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu jednat se společností euroAWK s.r.o. o majetkoprávním 
vypořádání v souvislosti s ukončením smlouvy. 

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

Předložil: Mgr. Miloslav Tichý, člen rady města 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 2.1. 
 

 

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

1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a 
povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění dodatků č. 1 až č. 8 dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku 
parc. č. 800/35 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch statutárního 
města Olomouce v rozsahu dle situačního schématu, spočívající v  uložení a provozování 
kabelů SSZ, koordinačního kabelu SSZ a kabelu kamerového systému za finanční náhradu, 
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3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebností na silnici                 
č. I/46 umístěné na pozemku parc. č. 800/35 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR 
ve prospěch statutárního města Olomouce v rozsahu dle situačního schématu, spočívající                  
v uložení a provozování indukčních smyček světelného signalizačního zařízení, za finanční 
náhradu za omezení užívání nemovitosti služebností v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a s dle „Směrnice GŘ č. 10/2017 - 
Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace staveb 
pozemních komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich přejímání – Výkon správy 
majetku na dálnicích a silnicích I. třídy“ po kolaudaci stavby na základě zaměření skutečného 
provedení stavby, 

 

4. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 36/4 a parc. č. 41/1, vše ostatní plocha, vše 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky, s právem 
hospodaření Vojenské nemocnice Olomouc spočívající v uložení a provozování veřejného 
osvětlení včetně osvětlovacích stožárů a uložení a provozování chodníku na předmětných 
pozemcích v rozsahu dle geometrických plánů a dále v právu vstupu a vjezdu na předmětné 
pozemky v souvislosti s provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním veřejného 
osvětlení a chodníku, ve prospěch statutárního města Olomouce (jako oprávněného), a to                                 
na dobu neurčitou za úplatu 33 000 Kč + DPH, 

 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku na pozemku parc. č. 1232/9, ostatní 
plocha v k.ú. Slavonín, obec Olomouce, ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem 
hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, 

 

6. doporučuje 
ZMO schválit darování části pozemku parc. č. 42/1 orná půda (dle GP pozemek parc.                       
č. 42/14) o výměře 11 m2,v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, s právem hospodaření Střední školy zemědělské a zahradnické, 
Olomouc, U Hradiska 4, do vlastnictví statutárního města Olomouce. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

6 Veřejná zakázka č. 19091 - Týneček - přechod pro pěší - 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: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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7 Veřejná zakázka č. 19096 - ŠJ Svatoplukova - rekonstrukce 
výdejny stravy - dodávka vybavení - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele pro uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.1. 
 

 

8 Veřejná zakázka 19129 - Dodávka nábytku (židlí a stolů) do 
freskového sálu v ZŠ Komenium - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené 
veřejné zakázce, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 38 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli, 

 

3. pověřuje 
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc., náměstka primátora 

k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení. 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 5.2. 
 

 

9 Veřejná zakázka č. 19110 – Grafická podoba webových stránek 
statutárního města Olomouc - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

3. ustavuje 
komisi ve složení dle důvodové zprávy 
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4. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města 

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: Tichý Miloslav, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 5.3. 
 

 

10 Veřejná zakázka 19081 - Distribuce Olomouckých listů - přímé 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené 
veřejné zakázce 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 38 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli 

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu smlouvy s vybraným distributorem 

 

Předložil: Tichý Miloslav, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 5.4. 
 

 

11 Veřejná zakázka 19128 - Zprostředkování inzerce - přímé 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru                          
k výše uvedené veřejné zakázce 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 38 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli 

 

3. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu smlouvy s vybraným zprostředkovatelem 
inzerce pro Olomoucké listy 

 

Předložil: Mgr. Miloslav Tichý, člen rady města 
Bod programu: 5.5. 
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12 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Černá cesta 19, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a)  

b) Černá cesta 23, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b)  

c) Jiráskova 10C, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c)  

d) Topolová 7, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1d)  

 

2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Polská 57, Olomouc 

XXXXX, Polská 57, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc 

XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

 

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

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 
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XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

 

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

 

d) do 31.7.2020, do 30.9.2020, do 31.12.2020, do 31.1.2021 s nájemci: 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc– do 31.7.2020 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2021 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2021 
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e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce  

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce  

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

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc – do 30.9.2019 a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 
15.7.2019 o prodloužení nájemní smlouvy na 6 měsíců     

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc - na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc - na 3 měsíce 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc - na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d, e) , 3 b, c, d 

 

3. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc  

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc  

dle důvodové zprávy bod 3 a, e) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

13 Rozpočtové změny roku 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 - část A a B 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy - část A 
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3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2019 dle důvodové zprávy - část A  

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2019  
důvodové zprávy - část B 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

14 Aktualizace organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na 
rok 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se aktualizace organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl                 
na rok 2020 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

15 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a 
rozhodovacích činností MMOl  v 1. pololetí 2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

16 Ulice 8. května - rekonstrukce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy dle upraveného bodu č. 1 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 12. 
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17 Stromořadí v lokalitě ul. Okružní 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
postupovat dle návrhu dalšího postupu 

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, vedoucí 

majetkoprávního odboru 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 

18 Interní postupy Statutárního města Olomouc - 
zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované 
územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.6 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. schvaluje 
Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci 
Integrované územní investice Olomoucké aglomerace ve verzi 1.6 dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

19 ZŠ Holečkova – odborné učebny - 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. 117D03G001293 z IROP pro období 2014 - 2020 na realizaci projektu s názvem "ZŠ 
Holečkova – odborné učebny." 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
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20 Moravské divadlo Olomouc - Koncepce rozvoje organizace 
2019 - 2024 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou koncepci rozvoje Moravského divadla Olomouc 2019 - 2024 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

21 Smlouva se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. - dodatek 
č. 66 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 66 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. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

22 Letecký den - organizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup vybírání úhrad za dočasné umístění stánků/atrakcí dle bodu 2) důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
smlouvu o dočasném umístění stánku/atrakce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
plnou moc pro JUDr. Petra Dítěte dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
podepsat plnou moc dle důvodové zprávy 

T: 26. 8. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
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6. ukládá 
správci letiště postupovat dle bodu 2) a 3) důvodové zprávy 

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

23 Letiště Olomouc - vymáhání pohledávky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podání žaloby o zaplacení částky 52.756,- Kč s příslušenstvím a následně podání 
exekučního návrhu pro vymožení této pohledávky vůči společnosti Roko Airplanes s.r.o.                    
dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

24 Smlouva o právu provést stavbu - úprava zpevněných ploch 
před domem č.p. 4, Olomouc-Nedvězí 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o právu provést stavbu 

T: 2. 9. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

25 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dolní Hejčínská dle bodu 1. důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Máchova dle bodu 2. důvodové zprávy 

 

4. nesouhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 3. důvodové zprávy 

 

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

 

6. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Erbenova dle bodu 5. důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

26 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: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

27 Veřejná zakázka 19102 - Koncernové řízení - výběr externího 
poradce - (uzavřená výzva), revokace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
část č. 3 usnesení RMO č.2 ze dne 25. 6. 2019 týkající se předložení návrhu financování                     
v rámci soupisu nekrytých požadavků 

 

3. schvaluje 
zajištění financování zakázky zahrnutím nákladů do rozpočtu města na r.2020 

 

4. souhlasí 
se zahájením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem v roce 2019 

 

Předložil: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 23. 
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28 Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků závazný 
pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Olomouc (mimo školská zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženu důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků závazný pro příspěvkové organizace 
zřízené SMOl (mimo školská zařízení) s účinností od 1. 9. 2019 včetně příloh 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat                                                
o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 26. 8. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 24. 
 

 

29 Pravidla pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných 
statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Pravidla pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Olomouc 
(mimo školská zařízení) s účinností od 1. 9. 2019 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat                            
o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 26. 8. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 25. 
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30 Projekty rozvoje tramvajové dopravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 26. 
 

 

31 Parkovací politika 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 27. 
 

 

32 Energetická politika SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložený dokument Energetická politika SMOl dle přílohy č.2 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení připravit materiál o přistoupení k Paktu starostů a primátorů 

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 28. 
 

 

33 Protipovodňová opatření III. etapa – architektonicko-
krajinářská soutěž  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zahájení přípravy architektonicko-krajinářské soutěže na projekt III. etapy PPO na řece 
Moravě v Olomouci, včetně výběru externího administrátora soutěže dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení připravit Memorandum o spolupráci s Povodím Moravy, 
s.p. k III. etapě PPO na řece Moravě v Olomouci dle důvodové zprávy 

T: 11. 11. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 29. 
 

 

34 Odpověď na „Otevřený dopis Radě města Olomouce ve věci 
hospodaření se srážkovými vodami“. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložený text "Odpovědi na Otevřený dopis Radě města ve věci "Hospodaření se 
srážkovými vodami" , adresovaný Straně Zelených Olomouc 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 30. 
 

 

35 Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce za rok 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru Strategie a řízení seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se Zprávou o naplňování 
Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2018 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Zprávu o naplňování Strategického plánu rozvoje 
města Olomouce za rok 2018 dle přílohy č. 1 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 31. 
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36 Výjimky z počtu dětí a žáků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. povoluje 
výjimky z počtu dětí a žáků pro Základní školu a Mateřskou školu Olomouc, Náves Svobody 
41 s účinností k 1.9.2019 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku školy 

T: 26. 8. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

37 Změna termínu vyúčtování a účelu využití dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu účelu využití dotace u projektů dle bodu 1 a  2 důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
se změnou účelu využití dotace dle bodu 3 důvodové zprávy 

 

4. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit změnu účelu využití dotace dle bodu 3 důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

38 Změna platového zařazení ředitelek škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
schvaluje změnu platového zařazení ředitelek mateřských škol dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
změnu platového zařazení ředitelky základní školy dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat ředitelky škol o přijatém usnesení 

T: 2. 9. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

39 Fond pomoci olomouckým dětem - 2. výzva 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí podpory z Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 

T: 2. 9. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

40 Zahraniční služební cesty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na zahraničních služebních cestách dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

41 Hospodaření České dědictví UNESCO 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví 
UNESCO za rok 2018 
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3. ukládá 
předložit materiál Zastupitelstvu města Olomouce 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

42 Schválení přijetí dotací z Olomouckého kraje v oblasti kultury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. souhlasí 
s přijetím dotací z Olomouckého kraje v oblasti kultury, včetně rozpočtových změn. 

 

3. pověřuje 
Mgr. Markétu Záleskou podpisem sluv o poskytnutí dotace. 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 38. 
 

 

43 Harmonogram bruslení veřejnosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
harmonogram bruslení dle předložené důvodové zprávy včetně přílohy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 39. 
 

 

44 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na 
veřejných prostranstvích – HC Olomouc s.r.o. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
společnosti HC Olomouc, s.r.o., Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc, IČ: 258 49 123 výjimku                     
ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a 
žebrání na veřejných prostranstvích na sportovní akci "Tipsport extraliga ledního hokeje"                  
ve dnech uvedených v důvodové zprávě 
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3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc 

T: 26. 8. 2019 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 40. 
 

 

45 Partnerství SMOl - vznik dětské skupiny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření partnerství v rámci výzvy OPZ 111 "Podpora vzniku a provozu dětských skupin"                   
s organizací YouKnowHealth, z.ú. 

 

3. ukládá 
uzavřít smlouvu o partnerství, dle přílohy důvodové zprávy 

T: 26. 8. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 41. 
 

 

46 Bytové záležitosti BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 42. 
 

 

47 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy                             
s účinností od 1. 9. 2019 

 

3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

Bod programu: 43. 
 

 

48 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. neschvaluje 
organizační změnu v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2019 

 

3. neschvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 43.1. 
 

 

49 Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 5 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 43.2. 
 

 

50 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Podpisového řádu 
statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 43.3. 
 

 

51 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu pro 
stanovení podmínek v rámci poskytování a příjmů transferů u 
statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu pro stanovení podmínek v rámci poskytování a příjmů 
transferů u statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností                      
od 1. 9. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 43.4. 
 

 

52 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o postupu při 
uplatnění DPH" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ruší 
"Vnitřní předpis o postupu při uplatnění DPH" (VP 2/2018) dle předložené důvodové zprávy 
dnem 31. 8. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 43.5. 
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53 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o postupu při 
vymáhání peněžitých pohledávek statutárního města 
Olomouce ze správních a rozhodovacích činností" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ruší 
"Vnitřní předpis o postupu při vymáhání peněžitých pohledávek statutárního města 
Olomouce ze správních a rozhodovacích činností" (VP 2/2013) dle předložené důvodové 
zprávy dnem 31. 8. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 43.6. 
 

 

54 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o používání 
služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce"  
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 43.7. 
 

 
 
 

 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. 
primátor města Olomouce 

Mgr. Matouš Pelikán v. r. 
náměstek primátora 

  

 


