
 

USNESENÍ 
 

z 2. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 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 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 25.11.2014 dle upravené důvodové 
zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/66//2009/Plh ze dne 4. 11. 2009, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 5 na nájem části pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k přistoupení 
dalšího nájemce, společnosti Autoškola Club Česká republika s.r.o., k této smlouvě dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky částí pozemků parc. č. 1517/151 trvalý travní porost o výměře 2 m2, 
parc. č. 1635/1 lesní pozemek o  celkové výměře 18 m2, parc. č. 1640 lesní pozemek 
o celkové výměře 9 m2,  parc. č. 1650/1 lesní pozemek o celkové výměře 8 m2, parc. č. 
1687/6 lesní pozemek o celkové výměře 8 m2, parc. č. 1655/1 lesní pozemek o výměře 2 m2, 
vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, parc. č. 778/1 ostatní plocha 
o výměře 2 m2, parc. č. 17/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc, parc. č. 590/31 lesní pozemek o celkové výměře 8 m2 v k. ú. Střeň, obec Střeň, 
parc. č. 608/3 lesní pozemek o celkové výměře 8 m2, parc. č. 615/2 lesní pozemek o celkové 
výměře 8 m2, vše v k. ú.  Unčovice, obec Litovel, parc. č. 236/49 ostatní plocha o výměře 
2 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 1223/13 lesní pozemek o výměře 2 m2, vše v k. 
ú. Hynkov, obec Příkazy, parc. č. 997 vodní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc ČR – Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky dle důvodové zprávy bod 
č. 2.1. 
 

3. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013, ve znění dodatků č. 1 
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až č. 5 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve vyjmutí částí 
pozemků parc. č. 1635/1 lesní pozemek o  celkové výměře 18 m2, parc. č. 1640 lesní 
pozemek o celkové výměře 9 m2,  parc. č. 1650/1 lesní pozemek o celkové výměře 8 m2, 
parc. č. 1687/6 lesní pozemek o celkové výměře 8 m2, parc. č. 1655/1 lesní pozemek 
o výměře 2 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, parc. č. 590/31 
lesní pozemek o celkové výměře 8 m2 v k. ú. Střeň, obec Střeň, parc. č. 608/3 lesní pozemek 
o celkové výměře 8 m2, parc. č. 615/2 lesní pozemek o celkové výměře 8 m2, vše v k. ú.  
Unčovice, obec Litovel a  parc. č. 1223/13 lesní pozemek o výměře 2 m2, vše v k. ú. Hynkov, 
obec Příkazy z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

4. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 61,5 m2 vyznačené pod číslem 6, 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 společnosti AC-FLY s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 2.2. 
 

5. schvaluje 
nájem částí plochy hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 o celkové výměře 123 m2 vyznačené pod 
čísly 10 a 14,  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 společnosti AUTOCENTRUM 
PŘEROV CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 

6. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 18, 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 panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2 
 

7. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 20, 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 společnosti Eduard Holánek s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2.  
 

8. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 9, 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 2.2. 
 

9. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 8, 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 
 

10. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 17, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 
 

11. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 11,  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 xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
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12. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 61,5 m2 vyznačené pod číslem 1, na 
pozemcích parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

13. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 19,  na 
pozemcích parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2. 
 

14. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 30,5 m2 vyznačené pod číslem 5, 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 společnosti OK FLYING SCHOOL s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

15. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 61,5 m2 vyznačené pod číslem 13, na 
pozemcích parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

16. schvaluje 
nájem částí plochy hangáru W1 č. 31 o celkové výměře 184,5 m2 vyznačené pod čísly 2, 3 a 
12, 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 společnosti TECHNOTRADE spol. s r. o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

17. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 4, 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 společnosti VEHRA.CZ s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 
 

18. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 7, 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 
 

19. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 61,5 m2 vyznačené pod číslem 15, 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 společnosti VIP SKY AIRLINES s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2.  
 

20. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře 128 m2, parc. č. 
1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 1 376 m2, parc. č. 
1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 449 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené se společností SCHIEBEL s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 
 

21. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o 
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výměře 128 m2, parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o 
výměře 1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o 
výměře 449 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené se společností 
SCHIEBEL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

22. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 58. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje části pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/8 ostatní 
plocha) o výměře 422 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba 
jiného vlastníka – optické kabelové vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude 
předmětem převodu společnosti TOOL Construction s.r.o. za kupní cenu ve výši 332 500,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

23. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/8 ostatní plocha) 
o výměře 422 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – optické kabelové vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude 
předmětem převodu, společnosti TOOL – Construction, s.r.o. za kupní cenu ve výši 332 500,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

24. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby studny včetně výtlačného potrubí 
na pozemku parc. č. 105/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se 
společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 

25. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky vody na pozemku parc. č. 616/8 ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky 
NN na pozemku parc. č. 616/8 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti HOPR GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 

26. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 235/25 orná půda, parc. č.  536/1 ostat. pl., parc. č. 235/68 ostat. pl. a parc. č.  535 
ostat. pl., vše v  k. ú. Povel,  parc. č. 5/8 ostat. pl., parc. č. 5/12 ostat. pl., parc. č. 735 ostat. 
pl., parc. č. 5/20 ostat. pl., parc. č. 728/12 ostat. pl. a parc. č. 730/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

27. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 311/1 ostat. pl., parc. č. 316 ostat. pl. a parc. č. 147/2 orná půda, vše v k. 
ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve  prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

28. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 311/1 ostat. pl., parc. č. 316 ostat. 
pl. a parc. č. 147/2 orná půda, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve  prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

29. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod č. 96. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, parc. č. 827/3, vše ostatní plocha a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, 
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vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

30. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod č. 96. důvodové zprávy ve věci ve 
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, 
parc. č. 827/3, vše ostatní plocha a uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

31. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, parc. č. 827/3, vše ostatní plocha a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

32. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, parc. č. 
827/3, vše ostatní plocha a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

33. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 5. 5. 2014, bod programu 3, bod 21. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na 
pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

34. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 5. 5. 2014, bod programu 3, bod 21. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a 
provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s.dle důvodové zprávy bod 
č. 5.5. 
 

35. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 
827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5.  
 

36. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

37. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vední NN na 
pozemku parc. č. 101/2 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

38. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 101/2 ostatní plocha v k. ú. 
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Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.6. 
 

39. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1224 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 

40. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1224 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.7. 
 

41. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 204/2 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č. 94/40, parc. 
č. 124/6, parc. č. 124/7, parc. č. 124/13, parc. č. 124/38, parc. č. 132/1, vše ostatní plocha 
v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 583/11 orná půda, parc. č. 576/2, parc. č. 583/6, parc. č. 
668/7, parc. č. 804/12, parc. č. 841/2, parc. č. 841/10, parc. č. 841/11, parc. č. 842/5, parc. č. 
842/7, parc. č. 842/11, parc. č. 859/4, parc. č. 939/1, parc. č. 939/3, parc. č. 964, parc. č. 967, 
parc. č. 968, parc. č. 1025/23 a parc. č. 1025/24, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 
1907/6 vodní plocha, parc. č. 862 a parc. č. 863, vše zahrada, parc. č. 71/1, parc. č. 108, 
parc. č. 857, parc. č. 1922/4, parc. č. 1922/6, parc. č. 1922/14, parc. č. 1923/1, parc. č. 
1923/12, parc. č. 1941/1, parc. č. 1943, parc. č. 1944/1, parc. č. 1944/7, parc. č. 1944/16 a 
parc. č. 1944/17, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 

42. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001 ve věci schválení úplatného zřízení věcného břemene 
obsahujícího právo uložení kabelových rozvodů VN na pozemcích parc. č. 87 st. pl. o výměře 
40 m2, parc. č. 1120/5 o výměře 2272 m2, parc. č. 1120/7 o výměře 562 m2, parc. č. 1122 
o výměře 1 624 m2, parc. č. 1127 o výměře 250 m2, parc. č. 1171 o výměře 1 091 m2, parc. 
č. 1231/1 o výměře 22 732 m2, parc. č. 1232 o výměře 11 452 m2, parc. č. 1347  o výměře 
7 936 m2, parc. č. 1348 o výměře 15 666 m2, vše  v k. ú. Slavonín, parc. č. 604/2 o výměře 
12 996 m2, parc. č. 613 o výměře 33 534 m2, parc. č. 1072 o výměře 24 097 m2, parc. č. 
1077 o výměře 10 107 m2, parc. č. 1080 o výměře 7 331 m2, parc. č. 1115 o výměře 11 499 
m2, vše ost. pl., parc. č. 1323 st. pl. o výměře 228 m2, vše v k. ú. Nová Ulice ve prospěch 
Severomoravské energetiky, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 

43. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 604/1, parc. č. 604/2, parc. č. 613/3, parc. č. 907/2, parc. č. 1115/10, parc. 
č. 1070, parc. č. 1072, parc. č. 1077, parc. č. 2117, parc. č. 2118 a parc. č. 2121, vše ostatní 
polocha v k. ú. Nová Ulice, na pozemcích  parc. č. 581/3, parc. č. 581/22, parc. č. 1122, parc. 
č. 1126, parc. č. 1127, parc. č. 1171, parc. č. 1231/1, parc. č. 1232/11, parc. č. 1232/12, vše 
ostatní plocha v k. ú. Slavonín a podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 
1120/5, parc. č. 1347/6, parc. č. 100/10, parc. č. 1347/8, parc. č. 1347/9, parc. č. 1348, vše 
ostatní plocha, parc. č. 130 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 128 zahrada, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.9. 
 

44. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 630/1, parc. č. 265/315 a parc. č. 265/207, vše ostatní plocha, v k. ú. 



 7 

Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.10. 
 

45. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce společnosti Prominence invest a.s. a nabídce družstva OLO-HAM-BYT, bytové 
družstvo ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 107 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 96, Černá cesta 31, bydlení 
dle upravené důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

46. ukládá 
odboru ekonomickému okamžité vrácení kauce ve výši 4.500.000,- Kč družstvu OLO-HAM-
BYT, bytové družstvo dle upravené důvodové zprávy bod č. 6.1. 
T: 9. 12. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

47. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 107 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 96, Černá cesta 31, bydlení, formou obálkové 
metody. V budově se nachází tepelný zdroj (horkovodní objektové  předávací stanice) včetně 
přívodů a rozvodů energií jiného vlastníka, který nebude předmětem převodu. Minimální 
kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 27.312.500,- Kč. Kupní cena je 
splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní 
smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
předmětné nemovité věci. Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné 
nemovité věci a  budoucí záměr využití. Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce 
ve výši 4.500.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje 
o účtu, na který bude případně vrácena. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a 
bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci 
zájemce (u právnické osoby název, sídlo a IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt a bydliště). Nabídky budou doručeny do 17. 12. 2014 do 17:00 hod. na 
podatelnu Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou 
doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – 
CENOVÁ NABÍDKA ČERNÁ CESTA 31“. Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby 
název a sídlo nebo u fyzické osoby jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení 
nabídek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Prohlídka nemovité věci se 
uskuteční dne 9. 12. 2014 v 9:00 hod. Informace o prodávané nemovité věci a uzavřených 
smlouvách, Dohodách o provedení stavebních úprav v pronajatém bytě vlastním nákladem a 
finančním vyrovnání, včetně znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, 
odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 588 488 458. Statutární město Olomouc si vyhrazuje 
právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit dle upravené důvodové zprávy bod 
č. 6.1. 
 

48. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce společnosti Prominence invest a.s., nabídce družstva CHOM-PAL-BYT, bytové 
družstvo a nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 108 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je 
budova č. p. 97, Černá cesta 33, bydlení dle upravené důvodové zprávy bod č. 6.2. 
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49. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 4.500.000,- Kč družstvu 
CHOM-PAL-BYT, bytové družstvo a kauce ve výši 4.500.000,- Kč manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx a panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené důvodové zprávy bod .č. 6.2. 
T: 9. 12. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

50. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 108 zastavěná plocha a nádvoří v  k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 97, Černá cesta 33, bydlení, formou obálkové 
metody.  V budově se nachází tepelný zdroj (horkovodní objektové  předávací stanice) včetně 
přívodů a rozvodů energií jiného vlastníka, který nebude předmětem převodu. Minimální 
kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 27.122.500,- Kč. Kupní cena je 
splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní 
smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
předmětné nemovité věci. Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné 
nemovité věci a  budoucí záměr využití. Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce 
ve výši 4.500.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje 
o účtu, na který bude případně vrácena. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a 
bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci 
zájemce (u právnické osoby název, sídlo a IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt a bydliště). Nabídky budou doručeny do 17. 12. 2014 do 17:00 hod. na 
podatelnu Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou 
doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – 
CENOVÁ NABÍDKA ČERNÁ CESTA 33“. Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby 
název a sídlo nebo u fyzické osoby jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení 
nabídek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Prohlídka nemovité věci se 
uskuteční dne 9. 12. 2014 v 9:00 hod. Informace o prodávané nemovité věci a uzavřených 
smlouvách, Dohodách o provedení stavebních úprav v pronajatém bytě vlastním nákladem a 
finančním vyrovnání, včetně znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, 
odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 588 488 458. Statutární město Olomouc si vyhrazuje 
právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit dle upravené důvodové zprávy bod 
č. 6.2. 
 

51. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídkám pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 10. 11. 2014, xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 
12. 11. 2014 a pana xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 24. 11. 2014 ve věci prodeje jednotky 
vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 195/22 v domě č. p. 195, 
Dolní nám. 6, na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 719/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 719/21698 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

52. ukládá 
odboru ekonomickému okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx a 
kauce ve výši 10.000,- Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené důvodové zprávy bod 6.3. 
T: 9. 12. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

53. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku č. 
195/22 v domě č. p. 195, Dolní nám. 6, na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a 
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 719/21698 na společných částech domu č. 
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p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 719/21698 na pozemku parc. č. st. 616 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové 
metody. Bytová jednotka je obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. Minimální 
kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 1.153.000,- Kč. Kupní cena je 
splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní 
smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy. Zájemce ve své 
nabídce uvede nabízenou kupní cenu  předmětných nemovitých věcí. Nabídka musí dále 
obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města 
Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně 
vrácena. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou 
identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob 
název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště). 
Nabídky budou doručeny do 17. 12. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, 
na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – cenová nabídka DOLNÍ NÁMĚSTÍ 6“. 
Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby  název a sídlo nebo u fyzické osoby jméno, 
příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto 
termínu nebude brán zřetel. Informace o prodávaných nemovitých věcech, nájemní smlouvě 
a znaleckém posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, 
oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 
588 488 458, 588 488 456. Prohlídky bytu se uskuteční individuálně po dohodě. Statutární 
město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit dle 
upravené důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

54. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej ideálního podílu o velikosti 20620/21960 na pozemku parc. č. st. 1042/1 zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 893, 894 
(tř. Svornosti 48, 50), která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem 
převodu, za kupní cenu celkem ve výši 709.869,- Kč do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to: 
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  20.932,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
20.932,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,-Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  
17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
20.932,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
25.200,- Kč, 
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  25.200,- Kč, 
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
- podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
- podíl o velikosti 368/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
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12.669,- Kč, 
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
25.200,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
- podíl o velikosti 368/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč, 
- podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
20.931,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 
 

3 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2015 - 3. 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: 3. 
 

 
 

4 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: 4. 
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5 Veřejná zakázka č. 14089 - Rozárium 2 - změna pověření a 
hodnotící komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ruší 
část 4 bodu 12 usnesení RMO ze dne 8.9.2014.  
 

2. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera  
a) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
b) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
c) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.  
 

3. ruší 
část 3 c) bodu 12  usnesení RMO ze dne 8.9.2014 
 

4. ustavuje 
novou hodnotící komisi ve složení dle důvodové zprávy. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

6 Veřejná zakázka č. 14062 - Jantarová stezka 2. část - změna 
pověření a hodnotící komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ruší 
část 4 bodu 6 usnesení RMO ze dne 30. 9. 2014  
 

2. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.  
 

3. ruší 
část 3.c)  bodu 6 usnesení RMO ze dne 30.9.2014  
 

4. ustavuje 
novou hodnotící komisi ve složení dle důvodové zprávy. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
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7 Veřejná zakázka č. 14071 - Rámcová smlouva na opravy 
komunikací 2015 - 2017 - změna pověření a hodnotící komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ruší 
část 3 bodu 7 usnesení RMO ze dne 8. 9. 2014  
 

2. pověřuje 
primátora Mgr. Antonína Staňka, Ph.D 
a) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
b) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
c) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.  
 

3. ruší 
část 2c) bodu 7 usnesení RMO ze dne 8. 9. 2014  
 

4. ustavuje 
novou hodnotící komisi ve složení dle důvodové zprávy. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 5. 2. 
 

 
 

8 Veřejná zakázka č. 14029 - ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště - 
změna pověření a hodnotící komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ruší 
část 4 bodu 6 usnesení RMO  ze dne 8. 9. 2014  
 

2. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera 
a) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
b) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
c) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.  
 

3. ruší 
část 3 c) bodu 6 usnesení RMO ze dne 8. 9. 2014  
 

4. ustavuje 
novou hodnotící komisi ve složení dle důvodové zprávy. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 3. 
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9 Veřejná zakázka č. 14030 - Povel – obytná zóna – revitalizace a 
regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I - změna pověření a 
hodnotící komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ruší 
část 4 bodu 4 usnesení RMO ze dne 14.10. 2014  
 

2. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera 
a) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
b) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
c) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.  
 

3. ruší 
část 3 c) bodu 4 usnesení RMO ze dne 14.10. 2014  
 

4. ustavuje 
novou hodnotící komisi ve složení dle důvodové zprávy. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 4. 
 

 
 

10 Veřejná zakázka č. 14051 - Neředínská ulice, U Dvora, Letců - 
rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - změna 
pověření 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ruší 
část 4 bodu 9 usnesení RMO ze dne 19. 5. 2014.  
 

2. pověřuje 
náměstka primátora  Ing. Jaromíra Czmera  k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.  
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 9. 
 

 
 

11 Veřejná zakázka č. 14070 - ZŠ Nemilany - společně do školy - 
změna pověření 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ruší 
část 4 bodu 12  usnesení RMO ze dne 23. 6. 2014. 
 

2. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera 



 14 

a) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
b) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
c) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.  
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 11. 
 

 
 

12 Veřejná zakázka č. 14070 - ZŠ Nemilany - společně do školy - 
vyloučení, zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „ZŠ Nemilany - společně do školy“ archivní číslo 14070. 
 

2. vylučuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil požadavky 
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle návrhu hodnotící komise obsaženém 
v důvodové zprávě. 
 

3. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

4. ruší 
část č. 3 a 4 bodu 12 usnesení RMO ze dne 23.6.2014 
 

5. pověřuje 
Náměstka primátora Jaromíra Czmera, Ing. 
a) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou, 
b) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 

6. pověřuje 
Náměstka primátora  Martina Majora, JUDr., MBA k podpisu záznamu o provedení předběžné 
řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku k uvedené veřejné zakázce.  
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 13. 
 

 
 

13 Na Letné - parkoviště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru investic pokračovat dle bodu 3.b) důvodové zprávy 
T: leden 2015 
O: vedoucí odboru investic 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

14 Smlouva s SK UP Olomouc - dodatek č. 4 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s prodloužením smlouvy o bezplatném užívání PSO do 31.12.2018 dle důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s navýšením počtu hodin bezplatného užívání PSO dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
podepsat dodatek č. 4 ke smlouvě o bezplatném užívání PSO dle přílohy č. 3 důvodové 
zprávy 
T: 2. 12. 2014 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

15 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - 
stánek s občerstvením při hokejových utkáních 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. uděluje 
Vintage gastro s.r.o., IČ 25879162, Hynaisova 11, 772 12 Olomouc výjimku ze zákazu 
stanoveného v OZV č, 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání  na 
veřejných prostranstvích na hokejová utkání v termínech  25.11.2014, 5.12.2014, 12.12.2014, 
28.12.2014, 9.1.2015, 16.1.2015, 25.1.2015, 30.1.2015, 1.2.2015, 13.2.2015, 20.2.2015, 
24.2.2015, 1.3.2015 vždy v době od 17.00 - 22.00 hodin 
 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP 
T: 2. 12. 2014 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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16 Dodatek č.6 zřizovací listiny Mateřské školy Olomouc, 
Rooseveltova 101 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s Dodatkem č.6 zřizovací listiny Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101 dle přílohy 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit Dodatek č.6 zřizovací listiny Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101, na jednání 
Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

4. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatek č.6 zřizovací listiny Mateřské školy 
Olomouc, Rooseveltova 101, dle přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

17 Odměny ředitelů příspěvkových organizací - škol, platové 
výměry ředitelů škol 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
odměny ředitelů příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
platové výměry ředitelů příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 2. 12. 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 
 
 
 



 17 

18 IPRM - Změna alokace pro rok 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu alokace IPRM Městské parky pro rok 2015 dle bodu 2 DZ 
 

3. schvaluje 
změnu alokace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc pro rok 2015 dle bodu 3 DZ 
 

4. souhlasí 
s postupem dle závěru DZ 
 
 

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

 
 
 
 

 

 

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

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

  

 


