
 

USNESENÍ 
 

z 15. schůze Rady města Olomouce, konané dne 31. 3. 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 31.3.2015 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu 21 usnesení RMO ze dne 30.9.2014 týkající se Palivového hospodářství 
na Letišti Olomouc - Neředín 
- část 3 a 4 bodu 3 usnesení RMO ze dne 8.9.2014 týkající se Majetkoprávních záležitostí - 
Zimního stadionu 
- část 4 bodu 43 usnesení RMO ze dne 14.7.2015 týkající se Grafického manuálu jednotného 
vizuálního stylu města - aktualizace 
 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 3. 2015 bod. č. 2, část č. 13, ve věci doporučení ZMO nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxx o prodloužení splatnosti kupní ceny na dobu neurčitou za jednotku 
vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku č. 195/5 v domě č. p. 195, 
Dolní náměstí 6, na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1054/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1054/21698 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1., varianta A) 
 

2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 3. 2015, bod č. 2, část č. 14, ve věci doporučení ZMO schválit 
odstoupení od smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., č. OPD-S/73/2012/Ml, 
uzavřené dne 26. 3. 2013 s manželi xxxxxxxxxxx na prodej jednotky vymezené podle zákona 
č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 195/5 v domě č. p. 195, Dolní náměstí 6, na pozemku 
parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
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1054/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1054/21698 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc a souhlasit se záměrem prodat předmětnou jednotku formou obálkové metody 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1., varianta A) 
 

3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zajistit vklad práva do katastru nemovitostí na základě smlouvy 
o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., č. OPD-S/73/2012/Ml, uzavřené dne 26. 3. 
2013 s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky vymezené 
podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 195/5 v domě č. p. 195, Dolní náměstí 6, 
na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1054/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1054/21698 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1., varianta A) 
T: 14. 4. 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 893, 894, 
tř. Svornosti 48, 50, na pozemcích parc. č. st. 1042/1 a parc. č. st. 1042/2, oba zastavěná 
plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to nad částmi pozemku parc. č. 
509 ostatní plocha o celkové výměře 11 m2 v k.  ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, se Společenstvím vlastníků tř. Svornosti 893/48, 894/50, 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

5. schvaluje 
nájem částí pozemku parc. č. 509 ostatní plocha o celkové výměře 34 m2 v k.  ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc Společenství vlastníků tř. Svornosti 893/48, 894/50, Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2. 
 

6. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2015 bod č. 2, část č. 37 ve věci  schválení pachtu pozemku 
parc. č. 339/13 zahrada o výměře 33 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

7. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 339/13 zahrada o výměře 33 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 1079, 
Přichystalova 44, která je součástí pozemku parc. č. st. 1541 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, a to nad částmi pozemku parc. č. 733/5 ostatní plocha o celkové 
výměře 15,13 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s paní Věrou Prejzovou dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 460, 464, 
objekt k bydlení, V Kotlině 6, Rokycanova 28, na pozemku parc. č. st. 484 a parc. č. st. 485, 
oba zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to nad 
částí pozemku parc. č. 354 ostatní plocha o výměře 4 m2 a nad částí pozemku parc. č. 
357/20 ostatní plocha o výměře 2 m2, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce se Společenstvím vlastníků V Kotlině 460/6, 
Rokycanova 464/28, Olomouc-Nové Sady dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
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10. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění dodatků č. 1 
až č. 6 na pozemek parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 5 833 m2 a části pozemků parc. č. 
105/50 ostatní plocha o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 2 737 m2 a 
parc. č. 125/9 ostatní plocha o výměře 412 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
uzavřené se společností TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1., 
varianta A) 
 

11. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/002401/2014/Plh ze dne 11. 12. 2014 uzavřené 
s ČR – Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2. 
 

12. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků č. 1 
až č. 7 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

13. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 1219/1 lesní pozemek o výměře 1,20 m2 v 
k. ú. Hynkov, obec Příkazy a části pozemku parc. č. 1653/4 lesní pozemek o výměře 1,20 m2 
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou ČR - Agentuře ochrany přírody a krajiny 
České republiky se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

14. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků č. 1 
až č. 7 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

15. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 21/8 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

16. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 5.1. 
 

17. schvaluje 
doplnění náležitostí služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 3205/5 ostatní plocha a 
pozemek parc. č. 2599 lesní pozemek, oba v k. ú. Huzová, obec Huzová, ve prospěch 
pozemku parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 2600/4 
zahrada (dle GP č. 406-336/2014 parc. č. 2600/4 zahrada), oba v k. ú. Huzová, obec Huzová 
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 

18. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat společnost PAVLÍK group, s.r.o. ke konkretizaci požadavku v 
kontextu vyjádření AK Ritter-Šťastný dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2. 
T: 12. 5. 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Veřejná zakázka č. 15036 - Integrovaný systém nakládání s 
odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice - dodatek č. 1 - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem "Integrovaný systém nakládání s odpady 
v Olomouci - překladiště Chválkovice - dodatek č. 1", archivní číslo 15036. 
 

3. ustavuje 
komisi dle důvodové zprávy. 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 

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

 
 

4 Veřejná zakázka č. 15036 - Integrovaný systém nakládání s 
odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice - dodatek č. 1 - 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

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

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 15033 - Dodávka 2 vozidel pro Městskou 
policii Olomouc - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Dodávka 2 vozidel pro Městskou policii Olomouc“ archivní číslo 15033. 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy. 



 5 

 

3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 

4. pověřuje 
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu leasingové smlouvy, případně dodatku k leasingové smlouvě s vítězným 
uchazečem. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 4. 2. 
 

 
 

6 Veřejná zakázka č. 15031 - Pavlovický podjezd 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 přímé zadání jednomu dodavateli dle 
předložené důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., k podpisu smlouvy s dodavatelem. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 4. 3. 
 
 

 

7 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn  roku 2015 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými  rozpočtovými změnami roku 2015 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

8 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Sokolská 48, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1a) 
b) Horní náměstí 18, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1b)  
c) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1c)  
d) tř. Kosmonautů 12, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2a)  
e) Synkova 8, Olomouc, č.b. 24, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2b)  
f) Sokolská 48, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2c)  
g) Sokolská 25, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2d)  
h) Holická 51, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2e) 
ch) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 1+0 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 6)   
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Karla Skácelová, U Hradeb 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
 
 c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Ladislav Černý, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
 
 d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc   
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)  
 

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.3.2015 k bytu č. 9, U Letiště 8, Olomouc 
- na 3 měsíce  
dle důvodové zprávy bod 4) 
 

5. nevyhovuje 
žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 33, Topolová 4, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5)  
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

9 Jantarová stezka – dodatek SoPD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
znění dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2013/0085/OKP na projekt 
Jantarová stezka 2. část, CZ.1.12/1.3.00/31.01531 
 

3. pověřuje 
k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2013/0085/OKP náměstka 
primátora Ing. Jaromíra Czmera 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

10 Přechody pro chodce - dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předložení žádosti o poskytnutí dotace dle bodu 4 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
v případě schválení žádostí o poskytnutí dotace odboru dopravy ve spolupráci s odborem 
investic předložení DZ s návrhem financování realizace přechodů na ul. Dolní Novosadská 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

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

 
 

11 Kaštanová - přeložka ČEZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
další postup dle bodu B) varianty č. 2) důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s odborem ekonomickým zajištění rozpočtové změny dle bodu 
č. 2) důvodové zprávy 
T: 14. 4. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

12 Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zavedení jízdenek dle návrhu upravené důvodové zprávy 
 

3. vydává 
nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území 
statutárního města Olomouce dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
zapracovat roční jízdenku do ustanovení Tarifu a SPP IDSOK ve spolupráci s KIDSOK, p.o. 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 11. 
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13 Výpověď smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti 
obchodního centra Olomouc City 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 

14 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ZORBA v ulici 
I.P.Pavlova 63, Olomouc, v rozsahu 43,20 m2 pro žadatele fu go up s.r.o., Sudova 44a, Nový 
Svět 118, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2015.   
 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA 
v ulici Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 27,90 m2 pro žadatelku  pí xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Lyžbice  760 739 61 Třinec,  na dobu  od 19.4. do 10.10. 2015.  
 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA 
na Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 92,5 m2 pro žadatele f. RK Invest, spol.s r.o. 
Dornych 2, 602 00 Brno, na dobu od 1.4. do 31.10. 2015. 
 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení DIVADELNÍ KLUB 
v ulici  Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 48 m2 pro žadatele f. RK Invest s.r.o., Dornych 
2a, Trnitá 420, 602 00 Brno,   na dobu  od 1.4. do 31.10. 2015.   
 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VARNA v ulici 
Riegrova 6, Olomouc, v rozsahu 42,30 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxxxxxx, Schweitzerova 
384/58, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2015 
 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ PALÁC v ulici 
1.máje 27, Olomouc, v rozsahu 24 m2  pro žadatele fu GRAND HOTEL PALÁC a.s., 
Litovelská 3, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10. 2015.   
 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace 
Mc DONALD‘S  na  Horním náměstí 1, Olomouc, v rozsahu 38 m2 pro žadatele fu Kleiblová 
s.r.o., Husova 936, 742 83 Klimkovice,  na dobu  od 10.4. do 30.10.  2015 .   
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9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR KOKTEJLY A 
SNY v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 48,6 m2 pro žadatele fu Koktejly a sny Catering 
s.r.o., Bořivojova 7,  779 00 Olomouc, na dobu  od 10.4. do 31.10. 2015.   
 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR MI CASA SU 
CASA v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 56,25 m2 pro žadatele   xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Polská 59, 779 00 Olomouc, na dobu od 10.4. do 31.10.  2015.      
 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Kavárna LA BELLA 
v ulici Masarykova 2, Olomouc, v rozsahu 17 m2 pro žadatele  fu Caffe Divinos Uno spol. s 
r.o., Dolany 454, 783 16 Dolany,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2015. 
 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ROCKSTAR CAFÉ 
BAR v ulici Lafayettově 10, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Na Vozovce 24,  779 00 Olomouc, na dobu  od 10.4. do 31.10.  2015.     
 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Café Mahler 
na Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 112,50 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group, 
spol.s r.o., Michalská 2, 779 00 Olomouc, na dobu  od 5.4. do 31.10. 2015.   
 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ELDORÁDO v ulici 
Na Střelnici 14,  Olomouc, v rozsahu 26 m2  pro žadatelku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kpt.Jaroše 19,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.5. do 10.9.  2015.   
 

15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení WAVELET CAFÉ v ul. 
Ostružnická 21, Olomouc, v rozsahu 1,26 m2 pro žadatele  fu Wavelet Café, s.r.o., 
Ostružnická 21, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2015.    
   
16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TABULOVÝ VRCH 
v ulici Stupkova 14, Olomouc, v rozsahu 93,12m2 pro žadatele fu. JALTA spol. s r.o., 
Stupkova 14, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2015.      
 

17. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BISTRO v ulici 
Denisova 1, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatele  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Zahradní 
1343/35, 785 01 Šternberk,  na dobu od 15.4. do 30.10. 2015. 
 

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

 

15 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Rooseveltova dle důvodové zprávy 
 

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

 

16 Úprava platových výměrů ředitelů škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací - škol s účinností od 1. 4. 2015 
dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele PO - škol 
T: 14. 4. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

17 Dodatek č.4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s Dodatkem č.4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Řezníčkova 1, dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit Dodatek č.4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola 
Olomouc, Řezníčkova 1, na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

4. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit předložený Dodatek č.4 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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18 Hasičská zbrojnice v Holici -  investiční záměr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
investiční záměr víceúčelového objektu hasičské zbrojnice JSDH Holice, KMČ a klubu 
seniorů ze stávající výměníkové stanice, parc. č. 335 a 336, k.ú. Holice 
 
3. ukládá 
zařadit zpracování investičního záměru do požadavků investičních akcí roku 2016 
T: září 2015 
O: vedoucí odboru ochrany 

vedoucí odboru investic 
 

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

 
 

19 Zřízení komise pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a 
návštěvníků statutárního města Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
zřízení komise pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků statutárního města Olomouce 
 

3. ukládá 
připravit personální návrh členů komise  
T: 14. 4. 2015 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 

20 Audit vymáhání pohledávek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření uvedená v části IV. Závěr bodu B. předložené 
Zprávy č. 36/2014 o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 20.01.2015 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru správních činností 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 20. 
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21 Prevence kriminality - zhodnocení 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
návrh smlouvy o výpůjčce, který je přílohou č.1 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
uzavřít smlouvy o výpůjčce se Společností Podané ruce o.p.s., Společenstvím Romů na 
Moravě Jekhetaniben pre Morava, spolek, dle důvodové zprávy 
T: 28. 4. 2015 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

22 Zpráva o plnění projektu Bezbariérová Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

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

 

23 Koncepce vodního hospodářství města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 
 

24 IPRM - dodatky smluv 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zněním Dodatku č.8 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvije města Olomouce - 
Městské parky a Dodatku č.7 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
Olomouce - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
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3. pověřuje 
k podpisu Dodatku č.8 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvije města Olomouce - 
Městské parky a Dodatku č.7 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: 24. 
 

 

25 Neinvestiční projekty - školství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s partnerstvím statutárního města Olomouc v projektu Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého Olomouc realizovaného v rámci programu ERASMUS+  
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 

 
 

26 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul. Handkeho 1, 
dle předložené důvodové zprávy 
 

6. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel – přednostní umístění v Domě s 
pečovatelskou službou v Olomouci 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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27 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: 27. 
 

 

28 Smlouva o poskytnutí dotace - Knihovna města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. schvaluje 
uzavření "Smlouvy o poskytnutí dotace "mezi Olomouckým krajem a Knihovnou města 
Olomouce, příspěvkovou organizací ve věci zajišťování plnění regionálních funkcí knihoven 
pro rok 2015 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru seznámit s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou 
organizaci 
T: 14. 4. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

29 Veřejnoprávní smlouvy s obcemi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se změnou trvání uzavřených veřejnoprávních smluv, a to na dobu určitou do 31.12.2015 dle 
důvodové zprávy 
 

3. nesouhlasí 
s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě ze dne 16. 7. 2003  s obcí Velký Týnec 
rozšiřující rozsah smlouvy o výkon přenesené působnosti v oblasti správních deliktů dle 
zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

4. pověřuje 
tajemníka komunikací s obcemi k navrhované změně smluv 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29. 

 



 17 

 

30 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření smluv o výpůjčce s jednotlivými dlouhodobě neuvolněnými členy ZMO dle důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 
 

 

31 Různé - žádost o udělení souhlasu k užití znaku SMOL 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. nesouhlasí 
s užitím znaku města Olomouce 
 

3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení  
T: 14. 4. 2015 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 31. 
 

 

32 Lesy města Olomouce - stav lesního majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
pokračovat v navržených opatřeních  
T: září 2015 
O: ředitel Lesů města Olomouce, a.s. 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

33 Pracovní skupina pro přípravu a realizaci protipovodňových 
opatření II. B. etapy Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
pracovní skupinu dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

34 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 

3. jmenuje 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat předsedy a členy příslušných KMČ o schválených změnách 
T: 14. 4. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

35 Zřízení "Ceny primátora města Olomouce" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zřízení "Ceny primátora města Olomouce" 
 

3. pověřuje 
odbor kancelář primátora zahájit úkony spojené se zřízením "Ceny primátora města 
Olomouce", zejména oslovit autora insignie statutárního města Olomouce s požadavkem na 
variantní vyhotovení návrhů plakety/medaile  
T: 14. 4. 2015 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 35. 
 
 
 
 
 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r.  
primátor města Olomouce 

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

 


