
 

USNESENÍ 
 

z 20. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26. 5. 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 26.5.2015 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1.PP budovy 
č.p. 889, Masarykova třída 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle upravené důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 
 

2. nevyhovuje žádosti 
pana Zbyňka Václavíka o změnu doby nájmu smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne   
16. 4. 2013 uzavřenou na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 438,71 m2 
v 1.PP budovy č.p. 889, Masarykova třída 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na dobu určitou             
do 31. 12. 2024 s tím, že pokud bude k tomuto datu nájemní poměr trvat, mění se na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

3. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 90/33 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. st. 765 díl 
„a“ zastavěná plocha nádvoří) o výměře 0,36 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
na kterém se nachází schod, jenž je součástí budovy č. p. 883, objekt k bydlení, Komenského 
16, která je součástí pozemku parc. č. st. 765 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc,  a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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4. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 319 ostatní plocha (dle GP parc. č. 319/2 ostatní plocha) 
o výměře 35 m2 v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka 
– zejména zpevněná betonová plocha, přípojka plynu, elektřiny, kanalizace a vody a zděný 
sloupek s elektroměrem, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem 
převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

5. bere na vědomí 
opravu období, za které má být bezdůvodné obohacení zaplaceno dle důvodové zprávy bod 
č. 2.1. 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
podání žádosti statutárního města Olomouce o   koupi části pozemku parc. č. 699/6 trvalý 
travní porost o výměře 4 000 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví obce Huzová 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu informovat obec Huzová o usnesení RMO ze dne 26. 5. 2015 
ve věci doporučení ZMO schválit podání žádosti statutárního města Olomouce o koupi části 
pozemku parc. č. 699/6 trvalý travní porost o výměře 4 000 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová 
z vlastnictví obce Huzová do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2. 
T: 16. 6. 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené mezi 
statutárním městem Olomouc, jako budoucím kupujícím a společností ANAVITA a.s., jako 
budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

9. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.2. 
 

10. schvaluje 
přímé zadání zpracování projektové dokumentace xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 4.2. 
 

11. ukládá 
odboru investic neprodleně zajistit zpracování projektové dokumentace pro nápravu 
havarijního stavu hradební zdi v ul. Pekární,  včetně podzemních kleneb dle důvodové zprávy 
bod č. 4.2. 
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

12. ukládá 
ekonomickému zajistit  ihned  finanční prostředky ve výši 155.800,- Kč pro  zpracování 
projektové dokumentace rozpočtovou změnou ve prospěch odboru investic  a podepsat 
předběžnou řídící kontrolu před uzavřením SOD dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
T: 16. 6. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

13. neschvaluje 
vstoupení statutárního města Olomouce do soudního řízení dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
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14. ukládá 
odboru majetkoprávnímu prostřednictvím AK Ritter-Šťastný opětovně vyzvat spol. PAVLÍK 
group, s.r.o. ke konkretizaci svého požadavku dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
T: 16. 6. 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

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

3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí daru ve výši 2.800 000,- Kč na neziskovou činnost uvedenou 
v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mezi 
společností STAFOS – REAL, s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
zprostředkovatelem darování, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1045/49 ostatní plocha, 
parc.č. 1059/21 ostatní plocha a parc.č. 1170/6 ostatní plocha vše v k.ú. Černovír, obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží 
Správě silnic Olomouckého kraje, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemků parc.č. 1045/49 ostatní plocha, parc.č. 1059/21 ostatní plocha a 1170/6 ostatní 
plocha vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc. Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
příslušnost k hospodaření náleží Správě silnic Olomouckého kraje. Budoucí služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby, za nájemné ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 

5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k části pozemků parc.č. 103/11 ostatní plocha a parc.č. 124/1 
ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem 
realizace investiční akce: „Rozárium - I. etapa“. Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, příslušnost k hospodaření náleží Správě silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, po dobu realizace stavby, za nájemné ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 103/11 ostatní plocha 
a parc.č. 124/1 ostatní plocha, oba v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Pozemky jsou 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží Správě silnic 
Olomouckého kraje, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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4 Veřejná zakázka č. 15033  - Dodávka 2 vozidel pro Městskou 
policii Olomouc - zadání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "Dodávka 
2 vozidel pro Městskou polici Olomouc", archivní číslo 15033. 
 

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

 
 

5 Veřejná zakázka č. 15072 - OK1B - úprava přepadové hrany      
a norné stěny 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

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

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

 
 

6 Veřejná zakázka č. 15073 - ZŠ Nemilany - společně do školy - 
JŘBU, zahájení, komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem "ZŠ Nemilany - společně do školy", 
archivní číslo 15073. 
 

2. ustavuje 
komisi dle důvodové zprávy. 
 

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

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
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7 Veřejná zakázka č. 15073 - ZŠ Nemilany - společně do školy - 
JŘBU , 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 obsaženém v důvodové zpráve. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 3. 
 

 
 

8 Veřejná zakázka č. 15037 - Dodávka 2 vozidel pro Magistrát 
města Olomouce, vyloučení, zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem „Dodávka              
2 vozidel pro Magistrát města Olomouce“ archivní číslo 15037. 
 

2. vylučuje 
v souladu s ust. § 71 ods. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeče, který 
nesplnil požadavky dle § 71 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle 
návrhu komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě. 
 

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

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 4. 
 

 
 

9 Veřejná zakázka č. 15017 - Nákup elektrické energie pro rok 
2016 - zadání veřejné zakázky 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči. 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 5. 
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10 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 včetně Dodatku 
č. 1 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle důvodové zprávy  - část A včetně Dodatku č. 1 
 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2015 dle důvodové zprávy - část A včetně Dodatku č. 1 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2015 dle 
důvodové zprávy - část B včetně Dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 
 

11 Cyklostezka Jílová, Bikepark-Smlouva o poskytnutí dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 800 000 Kč na realizaci projektu Jílová, smíšená stezka 
za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, která je přílohou č. 1 
důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace projektu Jílová, 
smíšená stezka 
 

4. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace individuální projekt 
CZ.1.12/2.1.00/28.01437 Bikepark - Olomouc 
 

5. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu Dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace 
na individuální projekt CZ.1.12/2.1.00/28.01437 Bikepark - Olomouc 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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12 Regulační plány 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 

13 Regulační plán Povel - Čtvrtky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje pokračovat dle bodu II. 1  důvodové zprávy 
T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

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

 
 

14 Pořízení souboru změn č.I Územního plánu Olomouc, dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
pořízení souboru změn č.I Územního plánu Olomouc, dodatek, dle upravené důvodové 
zprávy 
 

3. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 19.6.2015 návrh na pořízení souboru změn č.I Územního plánu 
Olomouc, dodatek 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

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

 
 

15 OZV o cenové mapě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě 
stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2015/2016) 
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2. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků na území 
statutárního města Olomouce (2015/2016) na nejbližším zasedání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků 
na území statutárního města Olomouce (2015/2016) 
 

 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 
 

16 Podnikatelské zóny - SWOT 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

17 Tarifní dohoda k integraci tratí 275 a 301 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Tarifní dohodu o stanovení podílu tržeb mezi dopravci České dráhy, a.s. a Dopravním 
podnikem města Olomouce, a.s. v zóně 71 Olomouc Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje (IDSOK) dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat Tarifní dohodu dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
T: 30. 6. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

4. ukládá 
předložit RMO vyhodnocení integrace tratí 275 a 301 v zóně 71 Olomouc v souladu 
s přílohou č. 2 této důvodové zprávy  
T: červenec 2016 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 13. 
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18 Informace ke skupinové víkendové jízdence ČD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zavedením víkendových skupinových jízdenek ČD včetně MHD a návrhem smlouvy mezi 
ČD, a.s. a DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zapracovat tyto jízdenky do článku 5., odstavce 6) písmena d)Tarifu IDSOK  
T: 30. 6. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

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

 
 

19 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KLUB U MĚ v ulici 
Dolní náměstí 23, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 583, 
779 00 Olomouc,  na dobu od 1.6. do 31.10. 2015. 
 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního FISHI SUSHI + FISHI CAFE 
v ulici Wolkerova 42, Olomouc, v rozsahu 4 m2 pro žadatele  xxxxxxxxxxxxx, Na Tabulovém 
vrchu 1, 779 00 Olomouc,  na dobu od 2.6. do 31.10. 2015. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 
 

20 Svátky písní - parkování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyhovět žádosti Festa Musicale dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16. 
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21 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Nábřeží dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 
 

22 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s Dodatkem č.4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 
23, s Dodatkem č.6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Svatoplukova 11, s Dodatkem č.5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola Olomouc, tř.Spojenců 8, s Dodatkem č.6 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany , Raisova 1 dle příloh č.1 - 4 důvodové 
zprávy 
 

3. ukládá 
předložit Dodatky zřizovacích listin na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

4. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - 
škol dle bodu 2 tohoto usnesení 
 

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

 
 

23 Změna platového výměru ředitele příspěvkové organizace - 
školy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace - školy dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace - školy 
T: 16. 6. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 

24 Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. v roce 
2014 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 20. 
 

 
 

25 Rekonstrukce a modernizace u TJ Sokol Olomouc v roce 2013 
a 2014 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 

26 Poskytnutí veř. fin. podpory na projekt "Nákup nových plachet 
pro nafukovací tenisovou halu". 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 22. 
 

 
 

27 Dopravní omezení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
dopravní značení dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
vydávání negativních stanovisek k výjimkám dle důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
zařazení finanční částky na realizaci do návrhu nekrytých požadavků 2015 
 
5. ukládá 
oslovit dopisem ministra dopravy ve věci žádosti o dočasné nezpoplatnění západního 
obchvatu města Olomouce 
T: 16. 6. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

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

 
 

28 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 23, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1a) 
b) Peškova 2, Olomouc, č.b. 33, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1b) 
c) U Letiště 10, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
d) tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2b) 
e) Sokolská 48, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2c) 
f) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2d) 
g) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 41, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 6)  
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc - bezbariérový byt 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
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d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc  - na 3 měsíce 
dle upravené důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)  
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
dle upravené důvodové zprávy bod 5 a) 
 

4. schvaluje 
- uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1.5.2015 k bytu č. 9, tř. Kosmonautů 14, 
Olomouc - na 3 měsíce  
dle důvodové zprávy bod 6) 
- ponechání snížené sazby nájemného u bytu č. 1, Ostružnická 9/11, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 
 

29 Meziobecní spolupráce - prodloužení projektu, podpis 
smlouvy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 
náměstka RNDr. Ladislava Šnevajse podpisem smlouvy o prodloužení projektu " Systémová 
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 
rozšířenou působností" 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
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30 Dotace v oblasti ochrana obyvatel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční prostředky v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 2. 6. 2015 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

4. ukládá 
předložit k podpisu smlouvy v souladu s Vnitřním předpisem o poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Olomouce 
T: 16. 6. 2015 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

5. pověřuje 
podepsat smlouvy o poskytnutí peněžitých prostředků v souladu s Vnitřním předpisem  
o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 16. 6. 2015 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 
 

31 SMS InfoKanál – rozšíření služeb pro občany   
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
rozesílání SMS zpráv specifickým skupinám spoluobčanů dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
vedoucího odboru ochrany projednat s Dopravním podnikem města Olomouce způsob 
přenosu SMS zpráv dle důvodové zprávy 
T: 21. 7. 2015 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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32 Olomouc - Bezpečnostní kamery v podchodech pro chodce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu účelu použití podílu města dle odůvodnění v bodě 2 důvodové zprávy 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle bodu 4 důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 29. 
 

 
 

33 Klub seniorů na Přichystalově ulici 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vznik nového klubu seniorů dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
zařazení nákladů dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet SMOl 
na rok 2015 
 

4. ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu dle důvodové zprávy 
T: 16. 6. 2015 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 
 

34 Záměr prodeje nepotřebného DHM  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
záměr uskutečnění prodeje, dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
zařazení částky z prodeje do rozpočtu SMOl, dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy 
T: 16. 6. 2015 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

 
35 

 
IPRM - hodnocení projektu Rozárium 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
bodové hodnocení projektu Rozárium 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 
 

36 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxna byt v DPS Příčná 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxna byt v DPS Příčná 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 
 

37 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotací dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 34. 
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38 OLTERM&TD, a. s., Olomouc  - Dodatek č. 21 ke smlouvě          
o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu č. JS 
01/2000 ze dne 31. 3. 2000 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
Dodatek č. 21 ke smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu č. JS 01/2000 
ze dne 31. 3. 2000 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 21 ke smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu č. JS 01/2000 
ze dne 31. 3. 2000 
 

3. schvaluje 
zařazení částky 2 000 000,00 Kč do soupisu nekrytých požadavků dle dodatku č. 21 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 
 

39 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat předsedy a členy příslušných KMČ o schválených změnách 
T: 16. 6. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 
 

40 Užití vítacích cedulí Výstavištěm Flora, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s užitím vítacích cedulí města dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
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41 Dotace v oblasti kultury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotace dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
předložit ke schválení návrh na poskytnutí dotace na nejbližším jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 

 
 

42 Souhlas zřizovatele - fond rezervní a investic MDO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. souhlasí 
a) s převodem částky 51 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace 
Moravské     divadlo Olomouc dle důvodové zprávy včetně příloh 
b) s dočerpáním částky 193.842,- Kč z fondu investic dle důvodové zprávy včetně příloh 
 

3. ukládá 
písemně informovat Moravské divadlo Olomouc, příspěvkovou organizaci o udělení souhlasu 
s převodem z rezervního fondu a s dočerpáním částky z fondu investic dle důvodové zprávy 
včetně příloh 
T: 16. 6. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 
 

43 Souhlas zřizovatele s převodem z rezervního fondu MFO, p.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. souhlasí 
s převodem částky 324 tis. Kč z rezervního fondu do fondu  investic příspěvkové organizace 
Moravská filharmonie Olomouc dle důvodové zprávy včetně přílohy  
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3. ukládá 
písemně informovat Moravskou filharmonii Olomouc, příspěvkovou organizaci o udělení 
souhlasu s převodem z rezervního fondu dle důvodové zprávy 
T: 16. 6. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 

 
 

44 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zapůjčování 
služebních vozidel Magistrátu města Olomouce k soukromým 
účelům" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města Olomouce k soukromým 
účelům" dle předložené důvodové zprávy s platností od 1. 6. 2015 a účinností od 1. 9. 2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 42. 
 

 
 

45 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru vnějších 
vztahů a informací Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
a) předloženou důvodovou zprávu 
b) vzdání se funkce vedoucí odboru vnějších vztahů a informací MMOl dnem 30. 6. 2015 
 

2. ukládá 
vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího vnějších vztahů a informací  
T: 16. 6. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

3. schvaluje 
složení výběrové komise dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 42. 1. 
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46 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
a) organizační změny dle upravené důvodové zprávy v MMOl v odborech kancelář primátora, 
vnějších vztahů a informací, interního auditu a kontroly, ekonomický, stavební, majetkoprávní, 
dopravy a investic Magistrátu města Olomouce dle upravené důvodové zprávy s účinností 
od 1.7.2015 a 1.8.2015 (týká se pouze ekonomického odboru) 
 
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
c) pověření zastupováním vedoucího odboru památkové péče MMOl v plném rozsahu 
Mgr. Vlasty Kauerové s účinností od 1.7.2015 do doby jmenování vedoucího odboru 
z výběrového řízení 
 

3. ukládá 
a) zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" se zakomponováním změn dle 
upravené důvodové zprávy 
 
b) zpracovat dodatek "Podpisového řádu SMOl" se zakomponováním změn dle upravené 
důvodové zprávy 
T: 30. 6. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

4. ukládá 
předložit návrh podmínek výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru 
památkové péče a vedoucího odboru právního 
T: 25. 8. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

5. ukládá 
předložit návrh na zastupování vedoucího odboru právního MMOl do doby nástupu 
vedoucího odboru z výběrového řízení 
T: 30. 6. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 42. 2. 
 

 
 

47 Personální složení komise pro zvýšení bezpečnosti obyvatel    
a návštěvníků statutárního města Olomouce   

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
personální složení komise pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků statutárního 
města Olomouce 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 

 
 

48 Zahraniční služební cesta do Hannoveru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast zastupitelky Mgr. Evy Machové na zahraniční služební cestě 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
 

 
 

49 Schválení názvu nové zastávky na ulici Jižní 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
usnesení ze dne 12.5.2015 ve věci schválení názvu zastávky Slavonín, Domov seniorů 
 

3. schvaluje 
název nové zastávky Slavonín, Dům seniorů 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 45. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

  

 


