
 

USNESENÍ 
 

z 10. schůze Rady města Olomouce, konané dne 17. 2. 2015 
 

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 17.2.2015 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ruší 
sazby nájemného uvedené v položce A.5. a C. důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
sazby nájemného a pachtovného z nájmu a pachtu pozemků, prostor a částí budov 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, sazby za zřízení věcných břemen, rozsah a 
sazby v záplavových oblastech a zónaci se zdůvodněním dle příloh č. 2b, 2c, 3b a 4 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

3. deklaruje 
vůli ponechat budovu Křičkova č. o. 4 s přilehlými pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 

4. ukládá 
odboru investic ve spolupráci se společností Správa nemovitostí Olomouc, a.s. a s Komisí 
městské části č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček připravit investiční záměr využití budovy 
Křičkova č. o. 4 s přilehlými pozemky pro veřejné účely dle důvodové zprávy bod 2.1. 
T: červen 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje a odboru dopravy ve spolupráci se společností Správa 
nemovitostí Olomouc, a.s zpracovat koncepci využití stávajících ploch statické dopravy dle 
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důvodové zprávy bod 2.1. 
T: červen 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

6. schvaluje 
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 327 m2 v 1. PP, 1. NP a 
2. NP budovy č. p. 200, Dolní náměstí 2, bytový dům, který je součástí pozemku parc. č. st. 
621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti SK Sigma 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

7. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 74,08 m2 v 5. NP budovy č. p. 200, Dolní 
náměstí 2, bytový dům, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

8. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 77,00 m2 v 5. NP budovy č. p. 200, Dolní 
náměstí 2, bytový dům, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

9. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 514/6, 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 7357/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

10. schvaluje 
záměr prodat ideální podíl o velikosti 608/21960 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 dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

11. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
své usnesení ze dne 15. 9. 2014, bod 6, část 6, ve věci schválení prodeje části pozemku 
parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP díl ,,a“) o výměře 213 m2 a části pozemku parc. č. 647/3 
ostatní plocha (dle GP díl ,,b“) o výměře 74 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
za kupní cenu celkem ve výši 394.000,- Kč společnosti STEVA trading s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 
 

12. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
své usnesení ze dne 15. 9. 2014, bod 6, část 7, ve věci schválení zřízení služebnosti přístupu 
a užívání pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je 
vyznačeno v GP č. 2048-304/2014, přičemž obsahem služebnosti je zřízení, umístění, 
provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace veřejného 
osvětlení a přívodních kabelů elektrické energie (na pozemku se nachází 1x svítidlo včetně 
přívodních a odvodních kabelů), ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 
 

13. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP č. 2041-
243/2014 pozemek parc. č. 637/5 ostatní plocha) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je 
vyznačeno v GP č. 2048-304/2014, přičemž obsahem služebnosti je zřízení, umístění, 
provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace veřejného 
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osvětlení a přívodních kabelů elektrické energie (na pozemku se nachází 1x svítidlo včetně 
přívodních a odvodních kabelů), ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 
 

14. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP díl ,,a“) o výměře 213 m2, 
jehož součástí je veřejná účelová komunikace a část pozemku parc. č. 647/3 ostatní plocha 
(dle GP díl ,,b“) o výměře 74 m2, jehož součástí je veřejná účelová komunikace, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

15. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. (dle GP parc. č. 5/58 ostat. pl.) o výměře 
201 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného 
vlastníka, zejména regulační stanice plynu a oplocení, které nejsou součástí pozemku 
a nebudou proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

16. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 866 ostatní plocha o výměře 50 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

17. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 610 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 611 
ostatní plocha o výměře 38 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 
 

18. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1201/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

19. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o celkové výměře 15,5 m2      
v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

20. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/002401/2014/Plh ze dne 11. 12. 2014 
uzavřené s ČR – Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Změnou smlouvy 
o výpůjčce by mělo dojít k poskytnutí jako výpůjčky další části pozemku, a to části pozemku 
parc. č. 1218/2 lesní pozemek o výměře 2 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6. 
 

21. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 724/2 ostatní plocha o výměře 
5 250 m2 a pozemek parc. č. st. 1258 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2, vše v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

22. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1080/3 ostat. pl. o výměře 729 m2 a pozemky 
parc. č. 904/112 orná půda o výměře 142 m2, parc. č. 755/168 orná půda o výměře 626 m2, 
vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

23. nevyhovuje žádosti 
společnosti Školagro s.r.o. o změnu doby nájmu u části pozemku parc. č. 904/112  orná půda 
o výměře 20 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc na dobu určitou 10 let dle důvodové zprávy 
bod č. 3.8. 
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24. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 13/2 orná půda a části pozemků parc. č. 492/1 ostatní 
plocha o výměře 59 m2 a parc. č. 14/2 orná půda o výměře 11 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

25. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č.  639 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 67,5 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

27. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 31 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

28. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 380/130 orná půda o výměře 67 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

29. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 33,49 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. dům, ul. 
Masarykova č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

30. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej prostoru o celkové výměře 33,49 m2 v 1. NP budovy  
č. p. 889, byt. dům, ul. Masarykova č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 3.13. 
 

31. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 17,41 m2 v 2. NP budovy č. p. 198, obč. vyb, ul. 
Žilinská č. o. 26a, která je součástí pozemku parc. č. st. 1017 zastavěná plocha a nádvoří      
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 

32. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře  23 m2 v 1.NP budovy č. p. 13, byt. dům, Horní 
náměstí č. o. 18, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha  a nádvoří 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc na dobu určitou do 31. 12. 2015 dle důvodové zprávy 
bod č. 3.15. 
 

33. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 3.16. 
 

34. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 195/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, tech. vyb, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod 
č. 3.17. 
 

35. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku 
parc. č. st. 195/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc k pozemku 
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parc. č. st. 195/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.17. 
 

36. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 2505/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, tech. vyb, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod 
č. 3.18. 
 

37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku 
parc. č. st. 2505/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc k pozemku 
parc. č. st. 2505/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.18. 
 

38. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru 
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 186 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 186 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 

39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 186 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 

40. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 5. 2013, bod programu 2, bod č. 3.8. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu pozemku parc. č. st. 498 zast. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 

41. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru 
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 498 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Černovír, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 498 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 

42. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 498 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 

43. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 616/8 ostatní plocha o výměře 
8 m2 (nyní pozemek parc. č. st. 2537 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 a část 
pozemku parc. č. 616/8 ostatní plocha o výměře 1 m2), vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
se společností ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 

44. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru 
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 2537 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 2537 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.21. 
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45. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 2537 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 

46. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 8. 2009, bod programu 5, bod č. 2.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 

47. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 959/17 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. st. 2453 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 

48. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 959/17 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení 
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 

49. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 605 ovocný sad v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení 
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 

50. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 8. 2009, bod programu 5, bod č. 2.15. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku  parc. č. 123/1 ostat. pl.  o výměře 6 m2 v k. ú. Týneček, 
obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 
 

51. schvaluje 
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 123/1 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení 
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 
 

52. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 123/1 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. 123/5 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 
 

53. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem jednotky č. 37/2, jiný nebytový prostor, 
v budově č. p. 37 na pozemku parc. č. st. 1487/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména přípojkami 
inženýrských sítí, předávací stanicí pára – voda, gastro zařízením občerstvení a dalším 
vybavením jednotky (objekt SO 02) a budovy č. p. 1202 na pozemku parc. č. st. 1890 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.  Olomouc-město, obec Olomouc, včetně spojovací chodby 
s terasou nad pozemkem parc. č. 264/8 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména přípojkami inženýrských sítí, předávací stanicí 
- horkovod, pamětní deskou na části pozemku parc. č. 105/89 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, gastro zařízením restaurace a dalším vybavením budovy (objekt SO 
03) společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle přílohy č. 12 důvodové zprávy bod č. 4.1. 
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54. bere na vědomí 
zánik smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/29/2011/Hr, jejímž předmětem je nájem části pozemku 
parc. č. st. 1487/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. statutárnímu městu 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

55. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/17/2011/Hr, jejímž předmětem je nájem pozemků 
parc. č. 105/89 ostatní plocha o výměře 281 m2, parc. č. 105/75 ostatní plocha o výměře 
421 m2, parc. č. 264/8 zahrada o výměře 2 847 m2, části pozemku parc. č. 105/76 ostatní 
plocha o výměře 4 459 m2 a částí pozemku parc. č. st. 1487/4 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře  18 m2 a 24 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.2. 
 

56. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 511/4 zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

57. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení tlakové splaškové 
kanalizace na pozemku parc. č. 723 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx, jako dárcem dle důvodové zprávy bod č.6.1. 
 

58. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na  stavby komunikace, přechodu pro chodce, světelného 
signalizačního zařízení, veřejného osvětlení, vodorovného dopravního značení a svislého 
dopravního značení vybudované v rámci stavby „Dopravní napojení areálu BEA“ 
na pozemcích parc. č. 624/1, parc. č. 624/25 a parc. č. 624/26, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, mezi společností Regionální centrum Olomouc s.r.o. jako 
prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím za kupní cenu 6,- Kč včetně 
DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

59. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené mezi 
statutárním městem Olomouc, jako budoucím kupujícím a společností DELTA servis, s.r.o., 
jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

60. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 k  plánovací smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Olomouc 
a společností DELTA servis, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

61. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovod TLT DN 
80 na pozemcích parc. č. 1089/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc,  a parc. č. 82 
a parc. č. 137, vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, s xxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

62. nesouhlasí 
s podáním nabídky do výběrových řízení dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

63. schvaluje 
předběžný záměr zřídit služebnost stezky přes pozemky parc. č. 295/18 zahrada a parc. č. 
295/2 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce ve prospěch pozemku parc. č. 295/8 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
s tím, že paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu dle 
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důvodové zprávy bod č. 7.1. 
 

64. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxx o zřízení služebnosti stezky přes pozemky parc. č. 295/19 ostat. pl. 
a parc. č. 2128 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce ve prospěch pozemku parc. č. 295/8 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.1. 
 

65. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy u zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu 
na pozemcích  parc. č. 221/9 ostat. pl., parc. č. 1502/25 ostat. pl., parc. č. 182/5 orná půda, 
parc. č. 1967 ostat. pl. a tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 1487/2 orná půda, parc. č. 
1967 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch nemovitých věcí,  a to 
pozemků parc. č. 190/4 orná půda a parc. č. 190/3 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.2. 
 

66. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 451/35 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.3. 
 

67. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 451/35 ostatní plocha v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.3. 
 

68. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 604/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.4. 
 

69. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 604/1 ostatní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 7.4. 
 

70. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 339/30 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.5. 
 

71. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 339/30 ostatní plocha v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.7.5. 
 

72. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.6. 
 
73. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
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bod č. 7.6. 
 

74. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1058 ostatní plocha v k. ú. Černovír,  obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 7.7. 
 

75. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 1058 ostatní plocha v k. ú. 
Černovír,  obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 7.7. 
 

76. bere na vědomí 
změnu druhu pozemku parc. č. 868/3 z ostat. pl. na orná půda u zřízení věcného břemene 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN  a podzemního kabelového vedení 
VN dle důvodové zprávy bod č. 7.8.   
 

77. bere na vědomí 
změnu druhu pozemku parc. č. 1591/46 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z orné půdy 
na ostatní plochu u zřízení věcného břemene umístění a provozování venkovního kabelového 
vedení VN a umístění a provozování dvou betonových sloupů dle důvodové zprávy bod č. 
7.9. 
 

78. bere na vědomí 
změnu druhu pozemku parc. č. 1663 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z parc. č. 1663 
zastavěná plocha a nádvoří na parc. č. st. 1663 zastavěná plocha a nádvoří u zřízení 
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN dle důvodové 
zprávy bod č. 7.10.  
 

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

 
 

3 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, Ztracená 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc   
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc   
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
 
b)          na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérové byty: 
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
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xxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc - DPS 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS - na 3 měsíce   
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc - DPS - na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) xxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc  
b) xxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc  
c) xxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c) 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.1.2015 do 31.1.2015 k bytu č. 6, Černá 
cesta 18, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 3) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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4 Rozpočtové změny roku 2015 - finanční vypořádání 
hospodaření SMOl za rok 2014 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2014 
a rozpočtových změn roku 2015 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl 
za rok 2014 
 

2. schvaluje 
finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2014 a rozpočtové změny roku 2015 
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2014 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným finančním vypořádáním 
hospodaření SMOl za rok 2014 a se schválenými rozpočtovými změnami roku 2015 
vyplývajícími z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2014 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 
 

5 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část A a část B 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle důvodové zprávy - část A 
 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2015 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2015 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 
 

6 Návrh aktualizovaného znění zřizovacích listin příspěvkových 
organizací (vyjma školských zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
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2. souhlasí 
a) s navrhovaným aktualizovaným zněním zřizovacích listin příspěvkových organizací 
(vyjma školských zařízení) 
b) s návrhem na pověření náměstků primátora RNDr. Ladislava Šnevajse, RNDr. Aleše 
Jakubce, Ph.D. a PhDr. Pavla Urbáška, k podpisu souhlasu pro přijetí účelově určených 
a jiných darů 
 
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
a) aktualizované znění zřizovacích listin příspěvkových organizací (vyjma školských 
zařízení) 
b) pověření náměstků primátora RNDr. Ladislava Šnevajse, RNDr. Aleše Jakubce, 
Ph.D., PhDr. Pavla Urbáška, k podpisu souhlasu pro přijetí účelově určených a jiných darů 
 
 

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

Bod programu: 7. 
 

 
 

7 Dopravní omezení 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
postupovat při dopravních omezeních v souladu s diskusí na RMO 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

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

 
 

8 Projekt COMENIUS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předložený seznam opatření dle bodu 3 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zahájit práce směřující k zařazení do projektu COMENIUS 
T: 3. 3. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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9 Regulační plány pro statickou dopravu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje postupovat dle bodu 2. důvodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

10 Lokality dětských hřišť na rok 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
realizaci dětských hřišť v lokalitách A/1, A/2 a sportoviště v lokalitě B/3, dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předat lokality vybrané pro realizaci s popisem prvků odboru 
investic 
T: 3. 3. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

4. ukládá 
odboru investic zajistit v lokalitách A/1 a B/3 územní souhlas a ve všech vybraných lokalitách 
soutěž pro výběr dodavatele 
T: srpen 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
odboru investic zrealizovat vybrané lokality dětských hřišť a sportoviště 
T: listopad 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

6. ukládá 
připravit lokalitu B/2 pro realizaci v roce 2016 
T: leden 2016 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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11 Projektové dokumentace OKR 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

12 Veřejná zakázka č. 14030 - Povel - obytná zóna - revitalizace a 
regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I - návrh dalšího 
postupu a financování  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Povel - obytná zóna - revitalizace 
a regenerace sídliště RC 3 III. etapa/část I", archivní číslo 14030 
 

2. schvaluje 
postup dle varianty A bodu IV. důvodové zprávy. 
 

3. souhlasí 
se zařazením akce do plánu investic na rok 2015 dle bodu IV. důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s návrhem rozpočtové změny dle přílohy č. 2. 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zařazení akce do plánu investic na rok 2015  formou schválení výše rozpočtové změny 
s komentářem dle důvodové zprávy včetně přílohy č. 1. 
 

6. ukládá 
ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem investic předložit návrh rozpočtové změny 
plánu investic s komentářem, včetně přílohy č. 1, na rok 2015 ke schválení na nejbližší 
jednání RMO a následně ZMO 
T: 3. 3. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

13 Veřejná zakázka č. 14097 - PD dmýchárna - změna pověření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ruší 
část 4 bodu 8  usnesení RMO ze dne 30.9.2014 
 

2. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu smlouvy s dodavatelem 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 1. 
 

 
 

14 ITI Olomoucké aglomerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s navrženou nominací do pracovních skupin při Regionální stálé konferenci dle bodu I. 
důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o dotaci na zpracování Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání (MAP) pro ORP Olomouc dle bodu I. důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s prodloužením projektu meziobecní spolupráce dle nabídky Svazu měst a obcí 
 

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

 
 

15 Podpora v oblasti tvorby a ochrany ŽP - r. 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí finanční podpory v oblasti tvorby a ochrany ŽP dle předložené důvodové zprávy, 
včetně rozpočtových změn 
 

3. ukládá 
uzavření smlouvy na poskytnutí finanční podpory dle předložené důvodové zprávy v souladu 
s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: duben 2015 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 



 17 

16 Zpracování projektových dokumentací v r. 2015 (2)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zařazením projekčních prací do návrhu plánu  roku 2015 akce č.1-27 ve výši finančních 
nákladů dle upravené přílohy DZ a způsobu zadání dle jejich komentářů 
 

3. ukládá 
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic zpracovat rozpočtové změny dle 
soupisu akcí, schválených RMO k projekční přípravě a tyto předložit na nejbližším jednání 
ZMO ke schválení. 
T: 17. 3. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
odboru investic postupovat dle bodu B) důvodové zprávy 
T: 3. 3. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
odboru evropských projektů postupovat dle bodu B) důvodové zprávy 
T: 3. 3. 2015 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

6. ukládá 
odboru školství postupovat dle bodu B) důvodové zprávy 
T: 3. 3. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

7. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočtovou změnu na nové projekční práce dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 

17 Komentář k přípravě PD na rekonstrukce ve školských 
objektech 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zařazení investičních akcí Rekonstrukce střech ZŠ Demlova a ZŠ Rožňavská do plánu 
projektových dokumentací v roce 2015 dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
zařazení investiční akce MŠ Svatoplukova do plánu zpracování projektových dokumentací 
v roce 2015 dle důvodové zprávy 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 1. 
 

 
 

18 Most Masarykova - informace o stavu projekční přípravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
souhlasí s vizualizací mostu Masarykova dle návrhu doc. Ing. arch. Nováka 
 

3. souhlasí 
s předáním zpracované a připomínkované, v rozsahu dle důvodové zprávy, DSP změny 
stavby před dokončením mostu Masarykova dle důvodové zprávy na Povodí Moravy s.p. 
pro zahájení zadávacího řízení na zpracovatele DPS akce PPO II.B etapa 
 
4. ukládá 
odboru investic předat obratem rozpracovanou DSP dle důvodové zprávy na Povodí Moravy, 
s.p. 
T: 3. 3. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

19 Lošov  – revitalizace průtahu silnice III/4432 – informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zařazením akce do návrhu projekční přípravy v r. 2015 dle bodu D) Návrhu na další postup 
důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 

20 Překladiště Chválkovice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem a uzavřením dodatku na méněpráce dle bodu C) důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
s umístěním kioskové trafostanice, realizované TSMO, a.s., na pozemku města - parcele 
532/11 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 
 

21 Opravy komunikací 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
výběr oprav určených k realizaci v r. 2015 dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru dopravy zajistit v roce 2015 realizaci RMO vybraných oprav 
T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

4. deklaruje, 
že na základě diskuse v RMO bude odbor dopravy akcentovat akci č. 5 a 21 dle důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 23. 
 

 
 

22 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Libušina dle bodu 1. důvodové zprávy 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobrovského (obslužná) dle bodu 2. 
důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na Žerotínově nám. dle bodu 3. důvodové zprávy 
 

5. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dvorská dle bodu 4. důvodové zprávy 
 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na Dolním nám. dle bodu 5. důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 24. 
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23 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení karty typu D dle důvodové zprávy 
 

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

 
 

24 Smlouva o poskytnutí úplaty jako kompenzace jízdného          
za přepravu vybrané skupiny obyvatel 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
smlouvu o poskytnutí úplaty jako kompenzace jízdného za přepravu vybrané skupiny obyvatel 
dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o poskytnutí úplaty jako kompenzace jízdného za přepravu vybrané 
skupiny obyvatel 
T: 3. 3. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

4. ukládá 
zajistit finanční prostředky ke krytí kompenzace do rozpočtu odboru dopravy dle návrhu 
důvodové zprávy a provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici 
RMO/ZMO 
T: 3. 3. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 26. 
 

 
 

25 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MIKULOVSKÁ 
RESTAURACE A VINÁRNA v ulici  28.října 3, Olomouc, v rozsahu 40 m2 pro žadatele pí. 
xxxxxxxxxxx, Heyrovského 27 , 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2015.   
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3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TRATTORIA v ul. 
tř.Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 86,46 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxx, Dlouhá 38, 772 00 
Olomouc, na dobu od 28.3. do 31.10. 2015. 
 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MORAVSKÁ 
RESTAURACE na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 66,68 m2 pro žadatelku pí. 
xxxxxxxxxxxx, Karafiátova 13, 779 00 Olomouc na dobu  od 1.4. do 31.10.  2015.  
 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LOVE COFFEE v ulici 
Masarykova 56 , Olomouc, v rozsahu 36,60 m2 pro žadatele  pí. xxxxxxxxxxxx, Nerudova 
572, 796 01 Prostějov,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2015 .   
 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici  
Švédská 3, Olomouc, v rozsahu 55 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxx, Horní náměstí 583, 779 00 
Olomouc,  na dobu  od 15.4. do 14.10. 2015.   
 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TANDOORI GRIL 
vulici Riegrova  21,  Olomouc, v rozsahu 38,25 m2  pro žadatele f. GRONYBILAN s.r.o., 
Kaštanova 14, 779 00 Olomouc, na dobu  od 1.4. do 31.10. 2015.   
 

8. souhlasí 
s umístěním  předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BALKAN GRILL 
PIZZA v ulici   Dolní náměstí 22/43, Olomouc, v rozsahu 30m2  pro žadatele p.xxxxxxxxxxxx, 
Resslova 219/6, 779 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2015. 
 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BRUK PIZZA BAR 
v ulici Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 46,36 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Dolní Hejčínská 17, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4  . do 31.10. 2015 
 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Vinárna U ŠIŠKY 
v ulici Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 28m2 (6,1x 4,6 m ) pro žadatele p. xxxxxxxxxxx, 
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2015.  
     
11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO 
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 54+20 m2 pro žadatele f.AVINCOFFE 
s.r.o., Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2015. 
 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POD LIMPOU 
na Dolním náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 47,5 m2 pro žadatele f.AVINCOFFE s.r.o., 
Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2015. 
 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CITY CAFÉ v ulici  
Horní náměstí 27, Olomouc, v rozsahu 47,5 m2 pro žadatele f.MAX CREDIT CZECH s.r.o., 
Jakubská 1, 602 00 Brno,  na dobu  od 1.4.  do 31.10. 2015.   
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14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení JAZZ FRESH CAFÉ  
v ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2  pro žadatele f. Spolek přátel olomouckého 
jazzu, Sokolská 48, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2015 .   
 
15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Kavárna DRÁPAL 
v ulici Havlíčkova 3, Olomouc, v rozsahu 10 m2 a předzahrádky pro sezónní provoz 
restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL v ulici tř.Svobody 18, Olomouc, v rozsahu 10 m2 
+ 4m2  pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Vojanova 6,  779 00 Olomouc,  na dobu  
od 1. 5. do 15.9.  2015.     
 

16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MADONA v ulici 
Sokolská 38 , Olomouc, v rozsahu 10,8 m2  pro žadatelku p. xxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 24,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9. 2015.      
 

17. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFFÉ DOLCE VITA 
v ulici 1.máje 38 , Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele  pí. xxxxxxxxxxx, Okružní 7, 779 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2015 .   
 

18. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  Vinotéka U TŘÍ 
BRATŘÍ v ulici Hrnčířská 6, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2  pro žadatele   p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Hrnčířská 6, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2015.      
 

19. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Pivnice RADEGAST 
v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxx , U Potoka 244, 
783 14 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9. 2015. 
 
20. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  M.D. original 1869 
v ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Zahradní 13, 
Samotišky 379, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 4. do 31.10.  2015.    
 

21. schvaluje 
předložené dohody o dodržování provozní doby se všemi žadateli výše uvedených 
schválených předzahrádek 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 27. 
 

 
 

26 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 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 28. 
 

 
 

27 Ceny města Olomouce 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 
pracovní skupinu pro udílení cen města dle bodu I) důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
harmonogram dalšího postupu dle bodu II) důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s místem a způsobem slavnostního předávání ocenění dle bodu III) důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 
 

28 Olomoucké vánoční trhy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 
vyhlásit koncesní řízení na pořádání Olomouckých vánočních trhů 2015-2019 dle upravené 
důvodové zprávy 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

29 Hřiště Werichova - petice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s požadavky petentů a ruší hřiště na ulici Werichova, jeho fyzické odstranění podmiňuje jeho 
využitím jako parkoviště 
 

3. souhlasí 
se zařazením akce do soupisu požadavků na zpracování PD ve výši 40 tis. Kč na zpracování 
DUR pro zřízení parkoviště dle důvodové zprávy  
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4. ukládá 
zařadit akci do soupisu požadavků (rozpočtových změn) na zpracování PD 
T: 3. 3. 2015 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
informovat zástupce petičního výboru o přijatém usnesení  
T: 3. 3. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 
 

30 Příspěvky v oblasti sportu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí finančních příspěvků v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy,                    
vč. rozpočtových změn 
 

3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu 
s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu SMOl 
T: květen 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

4. ukládá 
na nejbližší zasedání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí finančních příspěvků z 
rozpočtu SMOl u žádostí nad 50 000 Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 

31 ME ve fotbale do 21 let 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 34. 
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32 KMČ - návrh na složení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
předsedy a členy KMČ s účinností k 28. 2. 2015 
 

3. jmenuje 
předsedy a členy KMČ s účinností od 1. 3. 2015 
 

4. ukládá 
zajistit všechny organizační záležitosti se jmenováním a předáním funkcí tak, aby byla 
zajištěna kontinuita činností KMČ 
T: 17. 3. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

5. ukládá 
aktualizovat statut a jednací řád KMČ a předložit je RMO 
T: 3. 3. 2015 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 
 

33 Následná kontrola k uloženým opatřením u FZŠ Tererovo nám. 
1, Olomouc za rok 2014 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 36. 
 

 
 

34 Program regenerace MPR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové zprávy 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
předložit návrh na alokaci státní dotace z Programu regenerace pro rok 2015 na nejbližším 
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zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 

 
 

35 Komunitní plánování sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změny v realizačně manažerském týmu komunitního plánování sociálních služeb města 
Olomouce, dle bodu 2. důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
pravidla procesu komunitního plánování sociálních služeb, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 

 
 

36 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a paní xxxxxxxxxxxxxx na byt 1+0 v DPS Příčná 8, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

4. neschvaluje 
žádost slečny xxxxxxxxxxx o přijetí žádosti o nájem bezbariérového bytu v Olomouci, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxx o přistěhování do DPS Přichystalova 68 a změně nájemní smlouvy, 
dle předložené důvodové zprávy 
 

6. neschvaluje 
žádost manželů  xxxxxxxxxxxxxxxx o přednostní poskytnutí nájmu bytu zvláštního určení, dle 
předložené důvodové zprávy 
 

7. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o přednostní poskytnutí nájmu bezbariérového bytu nebo 
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bezbariérového bytu v DPS, dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 

 
 

37 Dopravní komise RMO - změna ve složení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 
člena dopravní komise RMO dle doplněné důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 41. 
 

 
 

38 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: 42. 
 

 
 

39 Stanovení termínů  konání RMO ve 2. čtvrtletí 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
termíny konání schůzí RMO ve 2. čtvrtletí 2015 dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 43. 
 

 
 

40 Zahraniční kontakty města Olomouce v 1. pololetí roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
předložený předběžný plán zahraničních kontaktů na 1. pololetí roku 2015 
 

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

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 44. 
 

 
 

41 Komise pro vnější vztahy - návrh preambule 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zněním preambule nově ustavené Komise pro vnější vztahy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 

 
 

42 Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Dodatek č. 5 
zřizovací listiny 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s Dodatkem č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Svatoplukova 11, dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatek č. 5 zřizovací listiny  
 

 

4. ukládá 
předložit Dodatek č. 5 na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
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43 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - 
Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. uděluje 
SK Sigma Olomouc, a.s., IČ.61974633, Legionářská 1165/12, 771 00 Olomouc výjimku ze 
zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání 
na veřejných prostranstvích na fotbalová utkání Fotbalová národní liga, ME 21 v termínech 
3.3.2015, 7.3.2015, 21.3.2015, 4.4.42015, 25.4.2015, 9.5.2015, 16.5.2015, 30.5.2015, 
18.6.2015, 21.6.2015, 24.6.2015, 27.6.2015 vždy v době od 12.00 - 23.00 hodin 
 

3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP 
T: 3. 3. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 47. 
 

 
 

44 Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci, založení 
spolku - revokace usnesení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
bod 16 usnesení RMO ze dne 7.4.2014 ve věci Integrovaného systému nakládání s odpady 
v Olomouci - založení spolku, a to z důvodu změny názvu spolku 
 

3. ukládá 
předložit ZMO dne 20.3.2015 materiál ve věci změny v založení spolku 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

4. souhlasí 
se záměrem na založení zájmového spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem "Odpady 
Olomouckého kraje, z.s. "  za účelem společného řešení problematiky nakládání 
s komunálním odpadem dle důvodové zprávy 
5. souhlasí 
se členstvím statutárního města Olomouce ve spolku " Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle 
důvodové zprávy  
 

6. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
bod 14 usnesení ZMO ze dne 5.5.2014 ve věci založení dobrovolného spolku obcí, 
mikroregionů a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním 
odpadem, a to z důvodu změny názvu spolku  
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7. doporučuje 
ZMO schválit záměr na založení zájmového spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem  " 
Odpady Olomouckého kraje, z.s." za účelem společného řešení problematiky nakládání 
s komunálním odpadem 
 

8. doporučuje 
ZMO schválit znění zakladatelské smlouvy a stanov spolku  " Odpady Olomouckého kraje, 
z.s." dle přílohy č.1 důvodové zprávy a členství statutárního města Olomouce ve spolku  " 
Odpady Olomouckého kraje, z.s." 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 48. 
 

 
 

45 Jednání jediného akcionáře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře 
 

3. ukládá 
primátorovi podepsat rozhodnutí jediného akcionáře 
T: 3. 3. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Petřík Miroslav, Bc., člen rady města 
Bod programu: 50. 
 

 
 

46 ZOO Olomouc – Africké safari 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. souhlasí 
s realizací druhé etapy projektu pod názvem Africké safari 
 

3. ukládá 
řediteli ZOO Olomouc zajistit realizaci projektu 
T: červen 2015 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kopeček 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 51. 
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47 ZOO Olomouc – oprava vyhlídkové věže 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s opravou vyhlídkové věže 
 

3. ukládá 
řediteli ZOO Olomouc zajistit realizaci opravy vyhlídkové věže 
T: květen 2015 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kopeček 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 52. 
 

 
 

48 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru kancelář 
primátora 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 
zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora Magistrátu města Olomouce v plném 
rozsahu Helenu Plachou s účinností od 18. 2. 2015 po dobu pracovní neschopnosti, mateřské 
dovolené, řádné dovolené a rodičovské dovolené Ing. Heleny Ondrýskové. 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 53. 
 

 
 

49 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o sociálním fondu 
Magistrátu města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 20. 2. 2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 53. 1. 
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50 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců 
statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
zaměstnanců statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 20. 2. 2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 53. 2. 
 

 
 

51 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu 
o zajištění požární ochrany v objektech statutárního města 
Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 "Vnitřní předpis o zajištění požární ochrany v objektech statutárního města 
Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 20. 2. 2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 53. 3. 
 

 
 

52 Různé - informace z jednání se zástupci České pošty, a. s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 54. 
 

 
 

 

 

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

    RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. v. r. 
    náměstek primátora 

  

 


