
 

USNESENÍ 
 

z 24. schůze Rady města Olomouce, konané dne 29. 6. 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 29.6.2015 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu 11 usnesení Rady města Olomouce z 2.9.2014 týkající se Legionářské - 
smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. 
- část 5 a 6 bodu 40 usnesení Rady města Olomouce ze 17.3.2015 týkající se Palivového 
hospodářství letiště Olomouc - Neředín 
- část 4 bodu 3 usnesení Rady města Olomouce z 12.5.2015 týkající se Petice za revokaci 
usnesení ZMO 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to 
bytovou jednotku č. 727/50 v domě č. p. 727, byt. dům, Voskovcova 2, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 752/40311 na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802 zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena výše uvedené jednotky a podílu na společných částech domu 
a pozemku je stanovena ve výši 1.804.000,- Kč. Kupní cena je splatná do 30 dnů po uzavření 
kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní smlouvu uzavřít do 30 dnů 
od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy. 
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu  předmětné nemovité věci. Nabídka 
musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet 
statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně 
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 nebo Palackého 14, Olomouc a nezbytné údaje 
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o účtu, na který bude případně vrácena. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou 
a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci 
zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt a bydliště).  
Nabídky budou doručeny do 25. 8. 2015 do 15:30 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, 
na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA VOSKOVCOVA 2“. 
Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby  název a sídlo, nebo u fyzické osoby 
jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto 
termínu nebude brán zřetel. Informace o prodávané bytové jednotce a znaleckém posudku 
lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových 
řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 458. 
Prohlídka bytu se uskuteční dne 22. 7. 2015 v 16:00 hod. Statutární město Olomouc 
si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vypracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, objekt 
k bydlení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

4. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 54,50 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

5. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

6. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 54,50 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 807, 
bytový dům, Foerstrova 2, na pozemku parc. č. st. 1067/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 278 ostatní plocha o výměře 
5,04 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
se Společenstvím vlastníků bytů Foerstrova 807/2 Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 116/3 ostatní plocha o výměře 
138 m2 a parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 66 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

9. revokuje 
usnesení RMO ze dne 12. 5. 2015, bod programu 2, bod 3.3. důvodové zprávy ve věci 
schválení nájmu částí pozemků parc. č. 116/3 ostatní plocha o výměře 138 m2 a parc. č. 
75/135 ostatní plocha o výměře 35 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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10. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 116/3 ostatní plocha o výměře 138 m2 a parc. č. 75/135 ostatní 
plocha o výměře 35 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

11. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 132/1 zahrada (dle GP díl ,,d“ ostatní plocha) o výměře 
0,35 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxx, na kterém se 
nachází stavba jiného vlastníka – část místní komunikace III. třídy (chodník), která není 
součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, za části pozemku parc. č. 139/40 
ostatní plocha (dle GP díl ,,b“ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 0,06 m2 a díl ,,c“ 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1m2) o celkové výměře 1 m2, v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází stavba jiného 
vlastníka – stavba č. p. 642, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem 
převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

12. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 639 ostatní plocha o výměře 109 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

13. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1119/3 ostatní plocha o výměře 52 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

14. schvaluje 
pacht prostor sloužících podnikání v 1.NP o celkové výměře 63,66 m2, v mezipatře mezi 
1.NP a 2.NP o celkové výměře 16,47 m2 a v 1.PP o celkové výměře 48,18 m2, budovy č. p. 
34, obč. vyb, ul. Hynaisova 10, která je součástí pozemku parc. č. st. 1366 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc – město,  obec Olomouc, včetně inventáře společnosti FANAP, 
spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

15. nevyhovuje 
nabídce paní xxxxxxxxxxxx na pacht prostor sloužících podnikání v 1.NP o celkové výměře 
63,66 m2, v mezipatře mezi 1.NP a 2.NP o celkové výměře 16,47 m2 a v 1.PP o celkové 
výměře 48,18 m2, budovy č. p. 34, obč. vyb, ul. Hynaisova 10, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 1366 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc – město,  obec Olomouc, včetně 
inventáře dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

16. schvaluje 
nájem prostor sloužících 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 xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 3.2. 
 

17. schvaluje 
uzavření dohody o započtení pohledávek, a to pohledávky statutárního města Olomouce 
z kupní smlouvy č. MAJ-PR-KS/54/2013/S ze dne 14. 4. 2015 ve výši 262.000,- Kč a části 
pohledávky společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. ze smlouvy o výstavbě ze dne 20. 10. 
2014 ve stejné výši dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

18. nevyhovuje žádosti 
společnosti Equine Sport Center Olomouc o.p.s. o nájem budovy bez č.p./č.e., jiná stavba, 
na částech pozemků parc. č. st. 1346/4 a parc. č. st. 1346/5, vše zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, případně prostoru sloužícího podnikání nacházejícího 
se v přízemí budovy bez č.p./č.e., jiná stavba, na částech pozemků parc. č. st. 1346/4 a parc. 
č. st. 1346/5, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
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zprávy bod č. 3.4. 
 

19. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxx o snížení výše nájemného u nájmu části stavby zídky na pozemku parc. 
č. 451/33 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc na 2.000,- Kč bez DPH/m2 reklamní 
plochy/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

20. neschvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 438/46 ostatní plocha o výměře 48 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxx při symbolickém nájemném dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

21. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 3.7.  
 

22. schvaluje 
nájem částí pozemku parc. č. 105/2 ostatní plocha o celkové výměře 661 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc společnosti Noe s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

23. schvaluje 
nájem částí pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o celkové výměře 15,5 m2 v k. ú. 
Olomouc–město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

24. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu částí pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o celkové 
výměře 9,5 m2 v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.9. 
 

25. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 463/1 ostat. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

26. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 841/129 ostatní plocha o výměře 126 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

27. schvaluje 
pacht částí pozemku parc. č. 319 ostatní plocha o celkové výměře 14 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

28. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 126/2 ostatní plocha o výměře 145 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

29. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 126/2 ostatní plocha o výměře 
145 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
3.13. 
 

30. schvaluje 
pacht část pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 240 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 

31. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 414 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 3.14. 
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32. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č.  545/2 zahrada o výměře 122 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

33. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 238 ostatní plocha o výměře 477 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 

34. schvaluje 
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemku v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc stávajícími nájemci za dva roky zpětně přede dnem předcházejícímu dni nabytí 
účinnosti nových pachtovních smluv se zdůvodněním dle důvodové zprávy v rozsahu dle 
přílohy č. 4 důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

35. schvaluje 
vrácení přeplatku na nájemném u nájmu části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost 
o výměře 198 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 792,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

36. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 
498 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

37. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 537 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

38. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 
897 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.17. 
 

39. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 680 m2 a pozemku parc. 
č. st. 734 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

40. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 
220 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

41. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 235 m2v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

42. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 
258 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

43. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 302 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
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44. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu částí pozemků parc. č. 22/3 ostat. pl. o výměře 10 m2 
a parc. č. 22/4 zahrada o výměře 190 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
s paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18 
 

45. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 10 m2 a parc. č. 22/4 zahrada 
o výměře 190 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 

46. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 140 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 3.18. 
 

47. schvaluje 
pacht části pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 103 m2 a parc. č. 22/4 zahrada 
o výměře 218 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 

48. nevyhovuje žádosti 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o udělení souhlasu s umístěním přístřešku a studny 
na částech pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 103 m2 a parc. č. 22/4 zahrada 
o výměře 218 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.18. 
 

49. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 350 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.18. 
 

50. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 40 m2 a parc. č. 22/4 zahrada 
o výměře 553 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 

51. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 180 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.18. 
 

52. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 22/4 zahrada 
o výměře 265 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 

53. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 400 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
3.18. 
 

54. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 22/4 zahrada 
o výměře 500 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.18. 
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55. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 200 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.18. 
 

56. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 22/ 4 zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 

57. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 669/1 orná půda o výměře 998 m2 a části pozemku parc. č. 668/2 
orná půda o výměře 181 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 

58. schvaluje 
nájem části společných prostor (část střechy) o výměře 2,00 m2 budovy č. p. 704, bydlení, 
na pozemku parc. č. st. 906 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 

59. schvaluje 
nájem prostoru – bezbariérové garáže o výměře 24 m2 v 1. NP budovy č. p. 391, bydlení, ul. 
Družební č. o. 4, která je součástí pozemku parc. č. st. 916 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 

60. schvaluje 
nájem prostoru – garáže č. 12 o výměře 25,34 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, obč. vyb, ul. 
Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 

61. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o nájem prostoru – garáže č. 12 o výměře 25,34 m2 v 1. NP 
budovy bez čp/če, obč. vyb, ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.22. 
 

62. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
výzvě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k vydání majetku - pozemků parc. 
č. st. 237, parc. č. st. 238, parc. č. st. 235, parc. č. st. 234, parc. č.  st. 244, parc. č. st. 236, 
parc. č. st. 245, parc. č. st. 251/1, parc. č. st. 248/1, parc. č. st. 247, parc. č. st. 250, vše 
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 22/2, parc. č. 22/8, parc. č. 22/9, parc. č. 22/10, parc. č. 
22/11, parc. č. 22/12, parc. č. 22/13, parc. č. 22/14, parc. č. 22/15, parc. č. 22/16, parc. č. 
22/17, parc. č. 22/18 a parc. č. 22/19, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, formou uzavření souhlasného prohlášení dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 200/8 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 269.500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

64. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části 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 
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v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví kupujících, 
do podílového spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 2.500,- Kč, a to ideální podíl 
o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 833,- Kč,  
ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxx ve výši 417,- Kč, 
ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxx ve výši 417,- Kč a 
ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxx ve výši 833,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

65. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části 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 ve vlastnictví 
kupujícího – zejména zpevněná betonová plocha, přípojka plynu, elektřiny, kanalizace a vody 
a zděný sloupek s elektroměrem, panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 47.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

66. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1156/2 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém 
se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení a zahradní účelový objekt, které nejsou 
součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a část pozemku parc. č. 
1156/3 zahrada (dle GP parc. č. 1156/12 zahrada) o výměře 135 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení, úkryt na nářadí 
a podzemní kabelové vedení NN včetně kabelové skříně, které nejsou součástí tohoto 
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
119 923,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

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

68. schvaluje 
rozpočtovou změnu ve výši 100.000,- Kč vykrytou z ekonomického odboru pro zahájení 
přípravy zpracování PD  dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

69. ukládá 
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic provedení rozpočtové změny 
dle důvodové zprávy a podpis předběžné řídící kontroly dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
T: 21. 7. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru investic 
 

70. ukládá 
odboru majetkoprávnímu, odboru dopravy, odboru koncepce a rozvoje a stavebnímu úřadu 
odd. památkové péče stanovit podmínky pro zadání zpracování PD nápravy havarijního stavu 
(rekonstrukce) ulice Kačení dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru dopravy 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí stavebního odboru 

 

71. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zavedení historického kamenného odvodnění v ul. Kačení 
do majetkové evidence SMOl až po jeho rekonstrukci dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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72. ukládá 
odboru investic zahájit zpracování projektové dokumentace pro nápravu havarijního stavu ul. 
Kačení včetně historického kamenného odvodnění – chodby i bez jeho zavedení 
do majetkové evidence SMOl dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

73. ukládá 
odboru investic zařadit nápravu havarijního stavu ul. Kačení včetně historického kamenného 
odvodnění - chodby do plánu investic na rok 2016 dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
T: listopad 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

74. revokuje 
usnesení RMO ze dne 12. 1. 2010, bod programu 2., bod 2.42. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního řadu  na pozemcích parc. č. 989/2 ostat. pl. a parc. č. 394/15 ostat. pl. v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch Obce  Křelov – Břuchotín dle důvodové zprávy bod 
č. 6.1. 
 

75. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 3. 2010, bod programu 2., bod 2.28 důvodové zprávy ve věci 
schválení smluvních podmínek u bezúplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kanalizačního řadu  na pozemcích parc. č. 989/2 ostat. pl. a parc. č. 
394/15 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch Obce  Křelov – Břuchotín 
dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

76. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního vedení na pozemcích parc. č. 989/2 
ostat. pl. a parc. č. 989/6 ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch obce 
Křelov – Břuchotín dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

77. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 812/33 orná půda a parc. č. 812/30 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

78. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 812/33 orná půda a parc. č. 812/30 orná půda, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

79. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 1081/69 a parc. č. 1081/84, vše ostatní plocha, v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

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

 
 
 
 
 



 10 

3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 601/1 v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem 
Správa silnic Olomouckého kraje, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 601/1 v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem 
Správa silnic Olomouckého kraje na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, 
dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 

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

 
 

4 Veřejná zakázka č. 15009 - Heydukova - rekonstrukce 
komunikace - vyloučení uchazeče, zadání zadávacího řízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "Heydukova - rekonstrukce 
komunikace", archivní číslo 15009. 
 

2. vylučuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách uchazeče, který 
nesplnil kvalifikační předpoklady dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
dle návrhu komise pro posouzení kvalifikace 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: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 

5 Organizační opatření na OVZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
návrh na opatření uvedený v důvodové zprávě. 
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 

 
 

6 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 se xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1) 
b) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
c) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2b) 
d) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2c) 
e) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2d) 
f) Topolová 2, Olomouc, č.b. 33, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
3) 
g) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 6a) 
h) Synkova 4, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 6b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxl, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, tř.Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc   
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 1 měsíc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 1 měsíc 
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 1 měsíc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a, b) 
 
4. vyhovuje 
žádosti o snížení sazby nájemného u bytu č. 10, Horní náměstí 18, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7a) 
žádosti o snížení sazby nájemného u bytu č. 3, Ztracená 3, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7b) 
žádosti o snížení sazby nájemného u bytu č. 11, Pavelčákova 21, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7c)  
 
5. nevyhovuje 
žádosti o výměnu bytu č. 2, Dolní náměstí 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8)   
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

7 Hálkova 20 - parkoviště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
další postup dle bodu 2. důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

8 Svatoplukova 11 - určení majetkového správce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup dle bodu 2 písmene A důvodové zprávy 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

9 Audity dotovaných akcí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru upravit příjmy a výdaje plánu SMOl na rok 2015 dle části 7. důvodové 
zprávy s tím, že uvedené výdaje uhradí odbor ekonomický. 
T: 21. 7. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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10 Zimní sezónní mobiliář 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
"Zásady instalace zimního sezónního mobiliáře v MPR" dle upravené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 

3. schvaluje 
"Zásady instalace zimního sezónního mobiliáře mimo MPR" dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat příslušné vedoucí odborů o schválení "Zásad instalace zimního sezónního 
mobiliáře" 
T: 21. 7. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

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

 
 

11 MDO - dámská WC - financování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle předložené důvodové zprávy včetně přílohy 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem investic podepsat "Záznam o provedení 
předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku" ke dni 1.7.2015 
T: 21. 7. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 
 

12 Petice Hejčín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s návrhem odpovědi petentům dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: 21. 7. 2015 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

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

 
 

13 Dodatek č. 46 a č. 47 ke smlouvě s TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č. 46 a č. 47 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat dodatky č. 46 a č. 47  ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb 
ve městě Olomouci 
T: 21. 7. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

4. ukládá 
převedení finančních prostředků dle důvodové zprávy 
T: 21. 7. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

 
 

14 Cyklodoprava – plán aktivit do roku 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

15 Povolení výjimky-pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

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

 
 

16 Radíkovská parkoviště a parkoviště U Ovčačky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
podání žádosti dle varianty B obsažené v důvodové zprávě 
 

3. ukládá 
odboru dopravy podat žádosti dle varianty B obsažené v důvodové zprávě 
T: 21. 7. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

4. schvaluje 
úhradu poplatků, které budou vyměřeny za odnětí částí lesních pozemků parc.č.1339/6 
(plocha k odnětí 0,2086ha), 1340/2 (plocha k odnětí 0,0738ha) a 1331/1 (plocha k odnětí 
0,0672ha) vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc, k plnění funkcí lesa a to na období dle vybrané 
varianty obsažené v důvodové zprávě 
 

5. ukládá 
primátorovi podepsat žádosti o odnětí částí  lesních pozemků  parc.č.1339/6 (plocha k odnětí 
0,2086ha), 1340/2 (plocha k odnětí 0,0738ha) a 1331/1 (plocha k odnětí 0,0672ha) vše v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, k plnění funkcí lesa 
T: 21. 7. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 
 

17 Prodloužení snížení nájemného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s prodloužením snížení nájemného na 52,--Kč/m2/měsíc dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení nájemkyni a pronajímatele bytu 
T: 29. 6. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

18 Změna platových výměrů ředitelů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu platových výměrů dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 21. 7. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 
 

19 Výjimky z počtu dětí a žáků na školní rok 2015/2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. povoluje 
výjimky z počtu dětí a žáků dle přílohy důvodové zprávy a za podmínek uvedených 
v důvodové zprávě 
 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 21. 7. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 
 

20 Středoevropský festival 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uspořádání Středoevropského festivalu v Olomouci v roce 2016 včetně navrhovaného 
rozpočtu 
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3. ukládá 
zahrnout do provozního rozpočtu OVVI na rok 2016 částku dle důvodové zprávy 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

21 Využití prostor v podloubí radnice - IC Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s předloženou důvodovou zprávou 
 

3. ukládá 
postupovat dle zvolené varianty I. důvodové zprávy a diskuse v RMO 
T: 22. 9. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

22 Využití podpory na projekt Olomoucké kulturní prázdniny 2014 
u NB Trade, s.r.o. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
přijmout nápravná opatření dle důvodové zprávy 
T: 2. 9. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

23 Využití finanční podpory na projekt "Pastiche Filmz 2014" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
přijmout nápravná opatření dle důvodové zprávy 
T: 2. 9. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

24 Audit systému řídící kontroly veřejných výdajů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
realizovat nápravná opatření dle části IV.předložené Zprávy č. 15/2015 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 
 

25 Riziková území při extrémních přívalových srážkách - studie 
proveditelnosti 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek smlouvy o dílo dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora podpisem dodatku smlouvy dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 
 

26 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, 
dle předložené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 
 

27 OK4EU - příspěvek na činnost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s navýšením členského příspěvku OK4EU dle závěrů důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit návrh rozpočtové změny dle závěrů důvodové zprávy 
T: 6. 10. 2015 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 
 

28 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: 29. 
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29 Zahraniční kontakty města Olomouce v 2. pololetí roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předložený předběžný plán zahraničních kontaktů na 2. pololetí roku 2015 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 30. 
 

 
 

30 Organizační záležitosti - matrika 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a opatření tajemníka o stanovení obřadního dne pro uzavření 
manželství mimo obřadní síň 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 
 

 
 

31 Organizační záležitosti – Dodatek č. 2 „Podpisového řádu 
statutárního města Olomouce“ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 „Podpisového řádu statutárního města Olomouce“ dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 7. 2015   
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 1. 
 

 
 

32 Organizační záležitosti – Dodatek č. 14 „Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc“ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 14 „Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc“ 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 7. 2015 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 2. 
 

 
 

33 Organizační záležitosti – organizační změna v odboru právním 
Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 
zastupováním vedoucího odboru právního Magistrátu města Olomouce v plném rozsahu 
Mgr. Evu Vrtalovou s účinností od 1. 7. 2015 do doby nástupu vedoucího odboru 
z výběrového řízení 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 3. 
 

 
 

34 Organizační záležitosti – organizační změna v odboru vnějších 
vztahů a informací Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru vnějších vztahů 
a informací dle předložené důvodové zprávy 
 

2. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce 
PhDr. Bohumila Šípa s účinností od 1. 7. 2015   
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 4. 
 

 
 

35 Udělení plné moci k řízení o odstranění stavby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru dopravy udělit plnou moc dle důvodové zprávy 
T: 21. 7. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 33. 
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36 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
se z měnou prohlášení vlastníka budovy ze dne 26.3.2013 spočívající v rozdělení nebytových 
jednotek č. 1198/2, 1198/3, 1198/5 a 1198/7, a to každé na dvě jednotky dle předložené 
žádosti 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


