
 

USNESENÍ 
 

z 3. schůze Rady města Olomouce, konané dne 2. 12. 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 2.12.2014 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- bod 15, část 5 usnesení RMO ze dne 22.10.2013, týkající se Freestylového hřiště 
v Nemilanech 
- bod 22, část 3 usnesení RMO ze dne 18.8.2014, týkající se Územní studie OKR - Křižovatka 
Řepčínská x Křelovská 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 457/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 457/7 ostatní 
plocha) o výměře 34 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného 
vlastníka – zejména schodiště, zpevněná plocha a podzemní telekomunikační kabelové 
vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. souhlasí 
s odstraněním sloupu nacházejícím se na části pozemku parc. č. 116/33 ostatní plocha v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc a ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit jeho odstranění dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

3. schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu na části pozemků parc. č. 106/2 ostat. pl. o výměře 1 
228 m2 a parc. č. 427 zast. pl. o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
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4. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 8 m2, části pozemku parc. č. 
127/7 ostatní plocha o výměře 107 m2 a části pozemku parc. č. 163/2 ostatní plocha 
o výměře 127 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc manželům xxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.3. 
 
5. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, konkrétně pak části společných prostor (část střechy) o výměře 2,00 m2 budovy č. 
p. 1017, bydlení, ul. I. P. Pavlova č. o. 62, která je součástí tohoto pozemku, obci Těšetice dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 65 důvodové zprávy ve věci 
schválení koupě části pozemku parc. č. 200/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 200/5 ostatní 
plocha) o výměře 6 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného 
vlastníka -  komunikace (sjezd), kanalizace, včetně revizní šachty a kabelová přípojka NN, 
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem koupě, ze společného 
jmění manželů Tomáše a Kateřiny Mádrových do vlastnictví statutárního města Olomouce za 
kupní cenu ve výši 18 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
 

7. schvaluje 
dodatek č. 48 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace 
ze dne 29. 3. 2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem 
Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  dle přílohy č. 2 této důvodové 
zprávy bod č. 4.1. 
 

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 4.3. 
 

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/15/2011/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č.  4.4. 
 
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/16/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 4.5. 
 

11. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodního řadu budovanou v rámci 
stavby „Inženýrské sítě pro pozemek parc. č. 331/2 v k. ú. Holice u Olomouce“ se společností 
SALVATOR STŘECHY s.r.o., jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

12. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Prodloužení kanalizačního 
a vodovodního řadu“ na pozemcích parc. č. 1133/1 a parc. č. 1221/1, vše ostatní plocha v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manžely xxxxxxxx jako dárci dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

13. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním staveb  6 parkovacích stání a chodníků 
na pozemku parc. č. 775 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se 
společností eg projekt SMETANOVY SADY – DRUHÁ ETAPA, s.r.o. dle důvodové zprávy  
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bod č. 4.8.  
 

14. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby přístupového chodníku na 
pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.9.  
 

15. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy o udělení souhlasu s výměnou podzemního hydrantu DN 80 za 
nadzemní hydrant DN 100 na pozemku parc. č. 2004/3 ostatní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc se společností Senior Flexonics Czech s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.10.  
 

16. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na pozemku parc. č. 351/1 orná 
půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve  prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1.   
 

17. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 99. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti umístění a užívání opěrné nábřežní zdi, opevnění dna a 
přepadového koryta s jalovým žlabem na pozemku  parc. č. 1907/6 ostat. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 1, bydlení,  na pozemku parc. č. st. 297 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 5.2.  
 

18. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti umístění a užívání opěrné nábřežní zdi, opevnění dna a přepadového 
koryta s jalovým žlabem na pozemku  parc. č. 1907/6 vodní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 297 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 1, bydlení, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2.  
 

19. revokuje 
usnesení RMO ze dne 30. 9. 2014 bod programu č. 2, bod č. 6.11. důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO schválit zřízení věcného břemene uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/11, parc. č. 5/12, parc. č. 5/17, parc. 
č. 5/18, parc. č. 5/19, parc. č. 5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 5/23, parc. č. 51/11, parc. č. 53/1, 
parc. č. 575/1, parc. č. 575/2, parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. č. 575/6, 
parc. č. 575/7, parc. č. 575/13, parc. č. 575/25, parc. č. 575/26, parc. č. 575/38, parc. č. 606, 
parc. č. 728/12, parc. č. 728/14, parc. č. 730/2, parc. č. 730/4, parc. č. 731, parc. č. 733, parc. 
č. 734, parc. č. 735, parc. č. 5/4, parc. č. 5/26 a parc. č. 575/27, vše ostatní plocha v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, parc. č. 235/23, parc. č. 235/25, parc. č. 235/28, parc. č. 235/32 a 
parc. č. 235/39, vše orná půda, parc. č. 88/1, parc. č. 88/15, parc. č. 235/61, parc. č. 235/68, 
parc. č. 235/69, parc. č. 261/1, parc. č. 311/14, parc. č. 415/2, parc. č. 451/42, parc. č. 485/2, 
parc. č. 485/10, parc. č. 497/2, parc. č. 535, parc. č. 536/1, parc. č. 536/15 a parc. č. 311/7, 
vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, 
SE dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

20. revokuje 
usnesení RMO ze dne 30. 9. 2014 bod programu č. 2, bod č. 6.11. důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/11, 
parc. č. 5/12, parc. č. 5/17, parc. č. 5/18, parc. č. 5/19, parc. č. 5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 
5/23, parc. č. 51/11, parc. č. 53/1, parc. č. 575/1, parc. č. 575/2, parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, 
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parc. č. 575/5, parc. č. 575/6, parc. č. 575/7, parc. č. 575/13, parc. č. 575/25, parc. č. 575/26, 
parc. č. 575/38, parc. č. 606, parc. č. 728/12, parc. č. 728/14, parc. č. 730/2, parc. č. 730/4, 
parc. č. 731, parc. č. 733, parc. č. 734, parc. č. 735, parc. č. 5/4, parc. č. 5/26 a parc. č. 
575/27, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 235/23, parc. č. 235/25, 
parc. č. 235/28, parc. č. 235/32 a parc. č. 235/39, vše orná půda, parc. č. 88/1, parc. č. 88/15, 
parc. č. 235/61, parc. č. 235/68, parc. č. 235/69, parc. č. 261/1, parc. č. 311/14, parc. č. 
415/2, parc. č. 451/42, parc. č. 485/2, parc. č. 485/10, parc. č. 497/2, parc. č. 535, parc. č. 
536/1, parc. č. 536/15 a parc. č. 311/7, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

21. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 5/8, parc. č. 5/11, parc. č. 5/12, parc. č. 5/17, parc. č. 5/18, parc. č. 5/19, parc. č. 
5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 5/23, parc. č. 51/11, parc. č. 53/1, parc. č. 575/1, parc. č. 575/2, 
parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. č. 575/6, parc. č. 575/7, parc. č. 575/13, 
parc. č. 575/25, parc. č. 575/26, parc. č. 575/38, parc. č. 606, parc. č. 728/12, parc. č. 728/14, 
parc. č. 730/2, parc. č. 730/4, parc. č. 731, parc. č. 733, parc. č. 734, parc. č. 735, parc. č. 
5/4, parc. č. 5/26 a parc. č. 575/27, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 
235/23, parc. č. 235/25, parc. č. 235/28, parc. č. 235/32 a parc. č. 235/39, vše orná půda, 
parc. č. 88/1, parc. č. 88/15, parc. č. 235/61, parc. č. 235/68, parc. č. 235/69, parc. č. 261/1, 
parc. č. 415/2, parc. č. 451/42, parc. č. 485/2, parc. č. 485/10, parc. č. 497/2, parc. č. 535, 
parc. č. 536/1, parc. č. 536/15 a parc. č. 311/7, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 5.3  
 

22. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/11, parc. č. 5/12, parc. č. 
5/17, parc. č. 5/18, parc. č. 5/19, parc. č. 5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 5/23, parc. č. 51/11, 
parc. č. 53/1, parc. č. 575/1, parc. č. 575/2, parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. 
č. 575/6, parc. č. 575/7, parc. č. 575/13, parc. č. 575/25, parc. č. 575/26, parc. č. 575/38, 
parc. č. 606, parc. č. 728/12, parc. č. 728/14, parc. č. 730/2, parc. č. 730/4, parc. č. 731, parc. 
č. 733, parc. č. 734, parc. č. 735, parc. č. 5/4, parc. č. 5/26 a parc. č. 575/27, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 235/23, parc. č. 235/25, parc. č. 235/28, parc. 
č. 235/32 a parc. č. 235/39, vše orná půda, parc. č. 88/1, parc. č. 88/15, parc. č. 235/61, parc. 
č. 235/68, parc. č. 235/69, parc. č. 261/1, parc. č. 415/2, parc. č. 451/42, parc. č. 485/2, parc. 
č. 485/10, parc. č. 497/2, parc. č. 535, parc. č. 536/1, parc. č. 536/15 a parc. č. 311/7, vše 
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

23. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO dne 15. 9. 2014 bod programu č. 5, bod č. 104. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového 
vedení na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

24. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO dne 15. 9. 2014 bod programu č. 5, bod č. 104. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

25. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu č. 3., bod 83. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
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pozemcích parc. č. 784/2, parc. č. 803/1, parc. č. 804/2, parc. č. 805/1 a parc. č. 808/9, vše 
lesní pozemek v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica Czech 
Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

26. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu  č.  3., bod č. 83.  důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 784/2, parc. č. 803/1, parc. 
č. 804/2, parc. č. 805/1 a parc. č. 808/9, vše lesní pozemek v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 5.5. 
 

27. revokuje 
usnesení RMO ze dne 31. 5. 2011, bod programu č. 2, bod č 3.38. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 913/55 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

28. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 913/55 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

29. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 125/2, parc. č. 104/1, parc. č. 125/6, parc. č. 125/9, parc. č. 125/10, vše 
ostat. pl., v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s.  dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 

30. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 959/7 ostat. pl. a parc. č. 
959/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 

31. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 573/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 

32. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 558/2 ostatní plocha a parc. č. 247/1 lesní pozemek, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.10. 
 

33. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 755/134 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 

34. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 95/3 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
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35. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 560/3 a parc. č. 561/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
a  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 560/3 a 
parc. č. 561/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 

36. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 638 a parc. č. 693, vše ostatní plocha v k. ú.  Nemilany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.14. 
 

37. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 356 ostat. pl., parc. č. 348 ostat. pl. a parc. 346/90 orná půda, vše v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.15. 
 

38. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1943 ostat. pl. a parc. č. 1941/1 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec  Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 
5.16. 
 

39. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 607/2 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.17. 
 

40. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 8. 2009, bod programu 5., bod 2.33 důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 203 ostat. pl., parc. č. 213 ostat. pl., vše v k. ú. 
Nový Svět u Olomouce, parc. č. 1677/2 ostat. pl., parc. č. 1678/33 orná půda, parc. č. 
1678/229 orná půda, parc. č. 1678/230 orná půda, parc. č. 1678/231 orná půda, vše  v k. ú. 
Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.18. 
 

41. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 203 ostat. pl., parc. č. 213 ostat. pl., vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, 
parc. č. 1677/2 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.18. 
 

42. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 959/7,  parc. č. 624/7, parc. č. 624/8, parc. č. 624/10, parc. č. 624/11, parc. č. 624/12, 
parc. č. 624/13, parc. č. 624/14, parc. č. 624/15, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 5.19. 
 

43. revokuje 
usnesení RMO ze dne 1. 6. 2010, bod programu 2. bod 2.17. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního kabelového vedení na pozemcích parc. č. 80/10 ost. pl., parc. č. 87/2 ost. 
pl., parc. č. 394/2 ost. pl., parc. č. 394/5 ost. pl., parc. č. 394/20 ost. pl., parc. č. 999/4 ost. pl., 
parc. č. 1000/2 ost. pl., parc. č. 1026/1 ost. pl. parc. č. 1026/3 ost. pl., parc. č. 1026/20 ost. 
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pl., parc. č. 1026/23 ost. pl., parc. č. 1028/7 ost. pl., parc. č. 1028/17 ost. pl., parc. č. 1028/18 
ost. pl., parc. č. 1029/20 ost. pl., parc. č. 1029/28 ost. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.20. 
 

44. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 1. 2011, bod programu  2. bod 2.13. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 1029/19 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc, ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a. s. - rozšíření 
pozemků dotčených věcným břemenem dle důvodové zprávy bod č. 5.20. 
 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 80/10 ostat. pl., parc. č. 87/2 ostat. pl., parc. č. 394/2 ostat. pl., parc. č. 
394/5 ostat. pl., parc. č. 394/20 ostat. pl., parc. č. 999/4 ostat. pl., parc. č. 1000/2 ostat. pl., 
parc. č. 1026/1 ostat. pl. parc. č. 1026/3 ostat. pl., parc. č. 1026/20 ostat. pl., parc. č. 1026/23 
ostat. pl., parc. č. 1028/7 ostat. pl., parc. č. 1028/17 ostat. pl., parc. č. 1028/18 ostat. pl., parc. 
č. 1029/20 ostat. pl., parc. č. 1029/28 ostat. pl., parc. č. 1029/19 ostat. pl.,  vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.20. 
 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1721/6  ostat. pl. a parc. č. 1721/93 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.21. 
 

47. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1721/6  ostat. pl. a parc. č. 
1721/93 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 5.21. 
 

48. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 117/2 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve  prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.22.  
 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 117/2 ostat. pl. v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc ve  prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy 
bod č. 5.22. 
 

50. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 370 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve  prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 5.23. 
 

51. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 370 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc ve  prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 5.23. 
 

52. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 



 8 

parc. č. 124/6 ostat. pl., parc. č. 103/2 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 5.24. 
 

53. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 124/6 ostat. pl., parc. č. 103/2 ostat. pl., 
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 5.24. 
 

54. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 514/1, byt, 
v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemcům xxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxx. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 4033/185835 
na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

55. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 515/6, byt, 
v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxx. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5320/185835 na společných částech 
nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

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

 
 

3 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2015 - 4. čtení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se návrhu rozpočtu SMOl na rok 2015 včetně všech 
příloh 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2015 dle  důvodové zprávy 
b) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2015 se splatností 1 rok 
u Komerční banky, a. s. 
c) závazné ukazatele roku 2015 dle důvodové zprávy 
d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce 
schvalovat rozpočtové změny roku 2015 ve smyslu závazných ukazatelů 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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 
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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. 
 

 
 

5 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na rok 2015 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015. 
 

3. ukládá 
1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA předložit výše citovanou vyhlášku na 
zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 30, o velikosti 1+kk s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 29, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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7 Projekt ARCADIA 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předložený seznam opatření dle bodu 2 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
pokračovat v přípravě projektu ARCADIA 
T: 2. 12. 2014 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

4. pověřuje 
RNDr. Aleše Jakubce, Ph. D. jednat jménem statutárního města Olomouc ve věcech 
CIVINET 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

8 Most Masarykova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
následující postup dle závěru důvodové zprávy  
 

3. ukládá 
odboru investic průběžně informovat RMO o stavu projekční přípravy mostu na ul. 
Masarykova 
T: leden 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

9 Na Zákopě - rekonstrukce komunikace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
další postup dle bodu C důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic zařadit projektovou dokumentaci do likvidační komise 
T: květen 2015 
O: vedoucí odboru investic 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

10 ZŠ Mozartova - hřiště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. souhlasí 
se změnou výše předpokládaných nákladů a s uzavřením smlouvy dle bodu C) důvodové 
zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic uzavřít smlouvu předloženou ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
v souladu s bodem C.2. důvodové zprávy 
T: duben 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 
 

11 Rekapitulace oprav komunikací 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 12. 
 

 
 

12 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení karet dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 13. 
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13 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: 14. 
 

 
 

14 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: 15. 
 

 
 

15 Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na 
období 2014-2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. bere na vědomí 
návrh Strategie rozvoje cestovního ruchu na období 2014-2020 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

16 Veletrhy a prezentace cestovního ruchu v r. 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast na veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v roce 2015 dle předložené důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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17 Petice - hřiště Werichova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odeslat odpověď dle upravené přílohy č. 1 
T: 9. 12. 2014 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

18 Rozšíření svěřené pravomoci k uzavírání nájemních smluv a 
smluv o výpůjčce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. svěřuje 
dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních 
smluv a smluv o výpůjčce týkajících se movitých věcí a majících souvislost se zabezpečením 
pomoci organizacím  při zabezpečení společenských, kulturních a sportovních akcí většího 
rozsahu odboru ochrany Magistrátu města Olomouce 
 

3. svěřuje 
pravomoc k podpisu nájemních smluv a smluv o výpůjčce vedoucímu odboru ochrany MMOl  
 

4. ukládá 
zapracovat přenesení kompetence do Organizačního řádu MMOl a MPO 
T: leden 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

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

 
 

19 Návrh smlouvy o nájmu vlastních honiteb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
smlouvy na pronájem vlastních honiteb "Lesy města Olomouce - Huzová", "Lesy města 
Olomouce - Dalov" a "Lesy města Olomouce - Paseka" dle upravené přílohy č. 1, přílohy č. 2 
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a přílohy č. 3 důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

20 Malé projekty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 
 

21 IPRM - dodatky smluv 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zněním Dodatku č. 7 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouce 
- Městské parky a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
Olomouce - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 

3. pověřuje 
k podpisu Dodatku č. 7 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouce 
- Městské parky a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
Olomouce - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc primátora SMOl Antonína Staňka 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 
 

22 Veřejná zakázka č.14035 - ČOV - rekonstrukce hrubých česlí - 
změna pověření 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ruší 
část 4 bodu 11 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: 24. 
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23 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: 24. 1. 
 

 
 

24 Jednání jediného akcionáře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Technické služby města Olomouce, a. 
s., Dopravní podnik města Olomouce, a. s., Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Správa 
nemovitostí Olomouc, a. s. a Lesy města Olomouce, a. s. 
 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D., vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle příloh důvodové zprávy 
T: 9. 12. 2014 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

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

 
 

25 Stanovení termínů  konání RMO v 1. čtvrtletí 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
termíny konání schůzí RMO v 1. čtvrtletí 2015 dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 26. 
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26 SK Sigma Olomouc, a.s. - valná hromada společnosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s., 
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín dle důvodové 
zprávy 
 

3. ukládá 
předložit radou města doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu 
na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 
 

27 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ustavuje 
pracovní skupinu k problematice regulace hazardu dle důvodové zprávy 
 

2. ustavuje 
pracovní skupinu Zimní stadion dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 28. 
 

 
 

 

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

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

 


