
 

USNESENÍ 
 

z 1. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 11. 2014 
 
 

Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

1 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2015 - II. čtení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se návrhu rozpočtu SMOl na rok 2015 včetně všech 
příloh  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Rozpočtové změny roku 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2014 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 1. 1. 
 

 

3 Územní plán Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
návrh vyjádření statutárního města Olomouc k návrhu na zrušení části opatření obecné 
povahy č. 1/2014 – Územní plán Olomouc dle přílohy č.3 důvodové zprávy 
 

2. ukládá 
předat návrh vyjádření statutárního města Olomouc advokátní kanceláři Ritter Šťastný 
T: 25. 11. 2014 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 221/OI-NS/2004/Va ze dne 3.8.2004 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 22.12.2009, na základě kterého se prodlužuje doba nájmu o dalších 5 let 
a zároveň se mění roční nájemné ve výši 5.000,- Kč tak, že se bude každý rok navyšovat 
o částku 200,- Kč tak, aby v posledním roce platnosti smlouvy činilo částku celkem 6.000,- 
Kč. Pronajímateli jsou manželé xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s budoucím 
oprávněným O2 Czech Republic, a.s na část pozemku parc.č. 93/20 ostatní plocha v k.ú. 
Olomouc-město, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc za účelem umístění a 
provozování  podzemního komunikačního vedení a právu vstupu a vjezdu v souvislosti 
s umístěním, provozováním, prováděním oprav, úprav a údržby podzemního komunikačního 
vedení ve prospěch budoucího oprávněného. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené 
důvodové zprávy. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s budoucím 
oprávněným O2 Czech Republic, a.s na část pozemku parc.č. 784/1, parc.č. 784/2, parc.č. 
802/2, parc.č. 803/1, parc.č. 804/2, parc.č. 805/1, parc.č. 808/1, parc.č. 808/9, vše v k.ú. 
Chválkovice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc za účelem umístění 
a provozování  podzemního komunikačního vedení a právu vstupu a vjezdu v souvislosti 
s umístěním, provozováním, prováděním oprav, úprav a údržby podzemního komunikačního 
vedení ve prospěch budoucího oprávněného. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy. 
 
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s oprávněným O2 Czech Republic, 
a.s. na část pozemku parc.č. 575/5 a parc.č. 575/7, oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce 
za účelem umístění a provozování podzemního komunikačního vedení a právo vstupu a 
vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti s umístěním, provozováním, prováděním oprav, 
úprav, údržby podzemního komunikačního vedení ve prospěch oprávněného. Služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 495/1 (nově vzniklá parc.č. 495/8 
o výměře 21 m2) v k.ú. Povel a část pozemku parc.č. 1232/9 (nově vzniklá parc.č. 1232/15 
o výměře 8 m2) v k.ú. Slavonín  z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního 
města Olomouc, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
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7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 415/192 a část pozemku parc.č. 415/20 
(nově vzniklá parc.č. 415/26 o výměře 125 m2) v k.ú. Povel z vlastnictví Billa Reality spol. s 
r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 373/2 (nově vzniklá parc.č. 373/15 
o výměře 37 m2) v k.ú. Nové Sady u Olomouce z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouc, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město 
ve vlastnictví povinného ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní 
cesty, s.o. spočívající v právu umístění a provozování místní komunikace, stezky pro cyklisty 
a pěší a tramvajové trati  a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním provozováním, 
prováděním oprav, úprav a údržby v rozsahu dle geometrického plánu ve prospěch 
oprávněného ze služebnosti-statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené 
důvodové zprávy. 
 

10. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město 
ve vlastnictví povinného ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní 
cesty, s.o. spočívající v právu umístění a provozování komunikačního vedení (SO 657) a 
v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním provozováním, prováděním oprav, úprav a 
údržby v rozsahu dle geometrického plánu ve prospěch oprávněného ze služebnosti-
statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy. 
 

11. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město 
ve vlastnictví povinného ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní 
cesty, s.o. spočívající v právu umístění a provozování komunikačního vedení (SO 454,455)  a 
v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním provozováním, prováděním oprav, úprav a 
údržby v rozsahu dle geometrického plánu ve prospěch oprávněného ze služebnosti-
statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy. 
 

12. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město 
ve vlastnictví povinného ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní 
cesty, s.o. spočívající v právu umístění a provozování vedení NN  a v právu vstupu a vjezdu 
v souvislosti s umístěním provozováním, prováděním oprav, úprav a údržby v rozsahu dle 
geometrického plánu ve prospěch oprávněného ze služebnosti-statutárního města Olomouc. 
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy. 
 

13. schvaluje zveřejnění záměru 
na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc.č. 599/9 o rozsahu cca 2,90 m2, parc.č. 
257 o rozsahu cca 18,65 m2 a parc.č.st. 235 o rozsahu cca 1,45 m2, vše v k.ú. Svatý 
Kopeček z vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 
12 předložené důvodové zprávy. 
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14. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1278/2 ostatní plocha o výměře 
22 m2, který byl oddělen z pozemku parc.č. 1278 vodní plocha v k.ú. Droždín, obec Olomouc, 
který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost k hospodaření náleží Pozemkovému fondu 
ČR jako dárce do vlastnictví statutárního města Olomouce jako obdarovaného, dle bodu 13 
předložené důvodové zprávy. 
 

15. schvaluje 
smlouvy o právu provést stavbu na část pozemku parc.č. 2002/11 ostatní plocha v k.ú. Lošov, 
obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží 
Správě silnic Olomouckého kraje, dle bodu 14 předložené důvodové zprávy.   
 

16. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na část pozemku parc.č. 805/21 ostatní plocha, 
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost k hospodaření náleží 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle bodu 15 předložené důvodové 
zprávy. 
 

17. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích  parc.č. 654/1 ostatní 
plocha, parc.č. 654/2 ostatní plocha, parc.č. 385/8 trvalý travní porost, parc.č. 385/19 trvalý 
travní porost a parc.č. 373/4 orná půda vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
spočívající v právu umístění a provozování kanalizačního sběrače a v právu vstupu a vjezdu 
osob a techniky na pozemky povinného v souvislosti s jeho opravami a údržbou, ve prospěch 
statutárního města Olomouce. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost 
k hospodaření náleží Povodí Moravy, s.p. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 
za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 16 předložené důvodové 
zprávy. 
 

18. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření vzájemné darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a Olomouckým 
krajem, a to k částem pozemků parc.č. 111/1 ostatní plocha o výměře 11 m2 a parc.č. 112/4 
ostatní plocha o výměře 10 m2 oba v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního 
města Olomouce a částem pozemků parc.č. 115/1 ostatní plocha o výměře 34 m2 a parc.č. 
112/1 ostatní plocha 33 m2, oba v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, dle bodu 17 předložené důvodové zprávy.    
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 29, o velikosti 0+1 se xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a) 
c) Černá cesta 7, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b) 
d) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2c) 
e) Peškova 2, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 2+kk se xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2d) 
f) U Letiště 4, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2e) 
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g) Synkova 8, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2f) 
h) Synkova 8, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2g) 
i) tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 2+1 s xxxxx dle důvodové zprávy bod 2ch)   
j) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 30, o velikosti 1+kk s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2i) 
k) Ztracená 3, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2j) 
l) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 43, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3a) 
m) Sladkovského 1E, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 3b) 
n) Topolová 4, Olomouc, č.b. 28, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 9a) 
o) U Letiště 4, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 9b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxx, xxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxx, xxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxx, xxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxx, xxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxx, xxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxx, xxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxx, xxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxx, xxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxx, xxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérové byty: 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc - DPS 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
Český rozhlas, Horní náměstí 21, Olomouc (č.b. 3 a č.b. 7) - na žádost Českého rozhlasu 
xxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxx, xxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxx, xxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxx, xxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U letiště 2, Olomouc 
xxxx, xxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc - DPS - na 3 měsíce 



 7 

xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc - na 3 měsíce  
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc  
xxxx, xxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5 a, b) 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.8.2014 k bytu č. 12, Holická 51, 
Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7) 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Horní náměstí 21, Olomouc - na 3 měsíce  
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
5. nevyhovuje 
- žádosti o poskytnutí slevy z nájemného ve výši 10% u bytu č. 2, Školní 1, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 6) 
- žádosti o uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.10.2014 k bytu č. 5, Horní 
náměstí 21, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 8) 
- žádosti o snížení nájemného u bytu č. 1, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 10) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

6 Heydukova - přeložka ČEZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s uzavřením budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
 

3. ukládá 
odboru ekonomickému podepsat záznam o předběžné řídící kontrole k budoucí smlouvě 
o realizaci přeložky 
T: 25.11.2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
odboru investic SMOl zajistit uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. dle 
přílohy důvodové zprávy 
T: 25.11.2014 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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7 Tramvajová trať – čerpání dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
opětovně požádat poskytovatele dotace o proplacení nákladů původně mimo grant dle bodu 
3.2 první odrážka 
T: 9. 12. 2014 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

3. ukládá 
požádat o dotaci na Měnírnu - stavební část dle bodu 3.2 a) 
T: 9. 12. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 6. 
 

 

8 Trnkova, parkovací stání - závěrečné vyhodnocení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Trnkova ulice – parkoviště před 
domy 17-19" včetně příslušných výpisů z bankovního účtu č. 5817642/0800 minimálně do 
konce roku 2024 dle bodu 3.3 důvodové zprávy 
T: 25. 11. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu a všech originálů 
dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlášenou v rámci realizace projektu „Trnkova 
ulice – parkoviště před domy 17-19" minimálně do konce roku 2024 dle bodu 3.3 důvodové 
zprávy 
T: 25. 11. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
4. ukládá 
odboru dopravy vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SMOl po dobu 
udržitelnosti projektu (tj. do 31.08. 2019) a během této doby nesmí příjemce majetek získaný 
byť i částečně z dotace bez předchozího písemného souhlasu řídícího orgánu prodat, 
převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu 
zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního práva dle bodů 3.1 a 3.2 
důvodové zprávy 
T: 25. 11. 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

5. ukládá 
odboru životního prostředí vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SMOl 
po dobu udržitelnosti projektu (tj. do 31.08. 2019) a během této doby nesmí příjemce majetek 
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získaný byť i částečně z dotace bez předchozího písemného souhlasu řídícího orgánu prodat, 
převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu 
zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního práva dle bodů 3.1 a 3.2 
důvodové zprávy 
T: 25. 11. 2014 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

6. ukládá 
odboru dopravy zajistit, aby majetek pořízený z dotace negeneroval příjmy po dobu 
udržitelnosti projektu (tj. do 31.08. 2019) dle popisu uvedeném v závěru důvodové zprávy 
T: 25. 11. 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

7. ukládá 
odboru životního prostředí zajistit, aby majetek pořízený z dotace negeneroval příjmy po dobu 
udržitelnosti projektu (tj. do 31.08. 2019) dle popisu uvedeném v závěru důvodové zprávy 
T: 25. 11. 2014 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

8. ukládá 
odboru dopravy vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu během 
období realizace projektu a po dobu pěti let ode dne ukončení jeho realizace (tj. do 31.08. 
2019) 
T: 25. 11. 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

9. ukládá 
odboru životního prostředí vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu 
projektu během období realizace projektu a po dobu pěti let ode dne ukončení jeho realizace 
(tj. do 31.08. 2019) 
T: 25. 11. 2014 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

10. ukládá 
ekonomickému odboru zrušit zvláštní účet č. . 5817642/0800 projektu " Trnkova ulice – 
parkoviště před domy 17-19" dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
T: 25. 11. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

11. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

9 ITI Olomoucká aglomerace - změny v řídícím výboru a 
pracovních skupinách 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změny v Řídícím výboru ITI Olomoucké aglomerace dle bodu 2 důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
počet pracovních skupin a jejich navrhované složení dle bodu 3 důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

10 IPRM - Změny v ŘV 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu ve složení Řídícího výboru IPRÚ Olomouc dle bodu 2.1. upravené důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
změnu ve složení Řídícího výboru IPRM Městské parky dle bodu 2.2. upravené důvodové 
zprávy 
 

4. schvaluje 
změnu ve složení Řídícího výboru IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc dle bodu 
2.3. upravené důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
změnu ve složení Řídícího výboru IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle bodu 2.4. 
upravené důvodové zprávy 
 

6. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

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

11 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Brněnská dle bodu 1. upravené důvodové 
zprávy 
 

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

4. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Štursova dle bodu 3. upravené důvodové zprávy 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 10. 
 

 

12 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 11. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 13. 
 
 
 

14 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. souhlasí 
s vyřazením a převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravská 
filharmonie Olomouc do vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle 
důvodové zprávy včetně přílohy 
 

3. ukládá 
písemně informovat příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: 2. 12. 2014 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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15 Dodatek č.4 Platového předpisu pro stanovení platů ředitelů 
základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č.4 Platového předpisu pro stanovení platů ředitelů základních škol a mateřských 
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 25. 11. 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

16 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx, na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

17 Nominace do Rady pro kontrolu hospodaření - Dětské centrum 
Ostrůvek p.o. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. nominuje 
RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora jako člena Rady pro kontrolu hospodaření  - 
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Dětské centrum Ostrůvek p.o. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

18 Malé projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. neschvaluje 
přidělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 
 

19 Organizační záležitosti - "Podpisový řád statutárního města 
Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
"Podpisový řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 19. 11. 2014 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 19. 
 

 

20 Personální změny ve složení Povodňové komise města a ORP 
Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
složení Povodňové komise města Olomouce dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zapracovat personální změny v Povodňové komisi města Olomouce jako součást 
dokumentace protipovodňové ochrany města Olomouce  
T: 2. 12. 2014 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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21 Různé - letiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
postupovat dle varianty č. 2 důvodové zprávy 
T: 9. 12. 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

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

 
 

22 Různé  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
příspěvek do výše 25 tis. Kč na pohřeb bývalého primátora Mgr. Milana Hořínka, Ph.D.  
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22. 
 

 
 
 
 
 
 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r. JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce  1. náměstek primátora 

 

  
 
 

 

  
  

 


