
 

USNESENÍ 
 

z 30. schůze Rady města Olomouce, konané dne 22. 9. 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 22.9.2015 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- část 5 bodu 25 usnesení RMO z 18.8.2014 týkající se akce Za Školou - rekonstrukce 
komunikace 
- část 1 bodu 26 usnesení RMO z 29.4.2015 týkající se bodu Různé (Bocca Club) 
 

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

 
 

2 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 předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2015 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Zajištění podzemních chodeb ve Smetanových sadech 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s., prováděním činností, které souvisejí s danou problematikou 
 

3. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 10 – 2015, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o zajištění stability 
podzemních chodeb ve Smetanových sadech 
 

4. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 

 
 

4 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 11, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) tř. Kosmonautů 12, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxx dle upravené důvodové 
zprávy bod 1b) 
c) Synkova 8, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c) 
d) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 37, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) Holická 51, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+kk s xxxxxxxx, xxxxx dle důvodové zprávy bod 1f) 
g) Holická 51, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g) 
h) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2) 
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Dolní náměstí 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Topolová 9, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérové byty: 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
Charita Olomouc, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
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xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc - DPS - na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c ) 
 

4. schvaluje 
Pravidla pro poskytování nájemního bydlení v bytech ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod 10)  
 

5. nevyhovuje 
žádosti o snížení sazby nájemného u bezbariérového bytu č. 21, Družební 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
žádosti o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, U Letiště 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
žádosti nájemců bytů Holická 51, Olomouc o změnu data splatnosti nájemného 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 

5 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení označení dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 4. 
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6 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Polská dle bodu 1. důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Aksamitova dle bodu 2. důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 5. 
 

 
 

7 Služba RADIO na letišti v Olomouci Neředíně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se změnou služby AFIS na službu RADIO na letišti v Olomouci 
 

3. schvaluje 
náklady na poskytování služby RADIO dle návrhu řešení bodu C) důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
podepsat dodatek smlouvy o zajištění služby AFIS - změna na režim RADIO 
T: 6. 10. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

5. ukládá 
odboru dopravy zadat odboru investic podklady k výběrovému  řízení na službu RADIO na 
rok 2016 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

6. ukládá 
odboru dopravy předložit návrh přechodu režimu hospodaření letiště do plné správy 
Hanáckému leteckému klubu Olomouc,z.s 
T: 18. 11. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 6. 
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8 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 7. 
 

 
 

9 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v oblasti 
ochrana obyvatel 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy  
 

3. ukládá 
předložit k podpisu dodatek smlouvy v souladu s Vnitřním předpisem o poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

4. pověřuje 
podepsat dodatek smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s Vnitřním předpisem 
o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 6. 10. 2015 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

10 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Huzová, obec 
Huzová, jehož součástí je zejména budova č. p. 259, rodinný dům, vedlejší hospodářská 
budova, studna,  domácí čistička odpadních vod a oplocení, část pozemku parc. č. 2600/1 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) o výměře 1368 m2, jehož součástí je 
oplocení, část pozemku parc. č. 2600/4 zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) o výměře 
3035 m2, jehož součástí je oplocení, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová formou obálkové 
metody. 
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 1.800.000,- Kč. 
Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
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kupní smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
předmětných nemovitých věcí. Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu 
předmětných nemovitých věcí. 
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 30.000,- Kč na depozitní účet 
statutárního města Olomouce nebo doklad o složení kauce ve výši 30.000,- Kč na pokladně 
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 nebo  Palackého 14, Olomouc a nezbytné údaje 
o účtu, na který bude případně vrácena. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a 
bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci 
zájemce (u právnické osoby název, sídlo a IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt a bydliště). 
Nabídky budou doručeny do 29. 10. 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 HUZOVÁ 259“. Na 
obálkách musí být rovněž 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.  
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční dne 14. 10. 2015 ve 14:30 hod. Informace 
o prodávaných nemovitých věcech, nájemní smlouvě a znaleckém posudku lze získat na 
Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje 
domů, Hynaisova 10, 779 11  Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, 588 488 455. Statutární 
město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. 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, na pozemku parc. č. 
st. 802 zastavěná plocha a nádvoří 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 předmětné 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 jednotky. 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 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 29. 10. 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 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 6. 10. 2015 v 15:30 hod. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo 
změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 515/1, byt, 
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v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou obálkové metody. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7403/185835 na společných částech 
nemovité věci. 
Minimální kupní cena předmětné jednotky je stanovena ve výši 1.361.500,- 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 jednotky. 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 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 29. 10. 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 SYNKOVA 15/1“. 
Na obálkách musí právnická osoba uvést  název a sídlo, fyzická osoba jméno, příjmení a 
bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude 
brán zřetel. Informace o prodávané 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: 588 488 458. Prohlídka bytu se uskuteční dne 
7. 10. 2015 v 15:30 hod. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit 
záměr, popřípadě od něj odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

4. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 40,48 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

5. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/9 zahrada o výměře 96,75 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

6. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/10 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 107, 
bytový dům, Kanadská 8, na pozemku parc. č. st. 922 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, a to na části  pozemku parc. č. 848/1 ostatní plocha o výměře 
3,82 m2 a na části pozemku parc. č. 723/24  ostatní plocha o výměře 2,86 m2, oba v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce se Společenstvím 
vlastníků jednotek Kanadská č.p. 107/8 dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 20, 
rodinný dům, Elišky Krásnohorské 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 72/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 810/1 
ostatní plocha o výměře 1,68 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce s manžely xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 1077, 



 9 

1078, 1079 a 1080, bytový dům, Kaštanová 27, Dr. Milady Horákové 19, 21 a 23, na 
pozemcích parc. č. st. 1349, 1350, 1351, 1352, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, a to na částech pozemků parc. č. 213 ostatní plocha 
o výměře 9,68 m2, parc. č. 255 ostatní plocha o výměře 3,42 m2 a parc. č. 93/20 ostatní 
plocha o výměře 1,70 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, se Společenstvím vlastníků jednotek domu na ulici Kaštanová 
č. p. 1077/27, na ulici Dr. Milady Horákové č. p. 1078/19, č. p. 1079/21 a č. p. 1080/23 
v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 

10. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha o výměře 8 850 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka, a to zejména 
panelová zpevněná plocha a oplocení, které nejsou součástí pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vypracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

11. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 15/21 zahrada o výměře 25 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení, 
dlážděný okapový a přístupový chodník, vjezd ze zatravňovacích dlaždic, kanalizační přípojka 
s šachtou a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, které nejsou součástí 
tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu. Výměra části pozemku bude 
upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

12. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1199/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – stavba bez čp/če, garáž, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod 
č. 2.3. 
 

13. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxx o nájem pozemku parc. č. st. 1199/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

14. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 570 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

15. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 347 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
na kterém se nachází stavby jiných vlastníků – zejména oplocení s podezdívkou, dlážděný 
vjezd, zděný sloupek s elektropřípojkou, nízkotlakový plynovod, podzemní komunikační 
vedení veřejné komunikační sítě a vodovodní přípojka, které nejsou součástí pozemku a 
nebudou proto předmětem převodu, a dále stavba vodovodního řadu ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem 
převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 

16. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxx o pacht pozemku parc. č. 347 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

17. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/135 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 983 m2 a parc. č. 1721/134 ostatní plocha o výměře 
2 479 m2) o celkové výměře 3 462 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které se 
nachází stavby jiného vlastníka – zejména rozestavěná stavba výrobního závodu, dlážděná 
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plocha a podzemní kabelové vedení NN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou 
proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

18. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 161/1 orná půda (dle GP parc. č. 161/6 orná půda) 
o výměře 305 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka 
– oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 

19. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 626/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 a část pozemku 
parc. č. 553/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8.   
 

20. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 67/1 zahrada o výměře 180 m2 a parc. č. 246 
ostat. pl. o výměře 12 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

21. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 458/1 ostatní plocha o výměře 93 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

22. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 338/16 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

23. schvaluje 
úhradu částky ve výši 999,60 Kč ČR – Ministerstvu obrany za poškození betonového 
oplocení objektu Žižkovy kasárna Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

24. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 319/2 orná půda o výměře 39 m2, parc. č. 319/7 trvalý travní 
porost o výměře 394 m2 a parc. č. 715/8 ostat. pl. o výměře 41 m2, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

25. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 1781 ostat. pl. o výměře 594 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

26. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 276/22 zahrada o výměře 71 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

27. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 49 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

28. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 265/7 orná půda o výměře 434 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je studna s pumpou, paní xxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6.  
 

29. nevyhovuje 
žádostem paní xxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o pacht části pozemku parc. č. 265/7 orná půda 
o výměře 434 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je studna s 
pumpou dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
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30. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. 267N04/21 ze dne 22. 12. 2004 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 
uzavřené s ČR – Státním pozemkovým úřadem spočívající ve změně výše nájemného z 100,- 
Kč/rok na 267,- Kč/rok a dohodě o zaplacení částky ve výši 167,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 3.7. 
 

31. bere na vědomí 
opravu náležitostí smlouvy u nájmu části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 
230 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 

32. schvaluje 
změnu náležitostí nájemní smlouvy na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 
174,20 m2 v 1. NP budovy č. p. 358, bydlení, ul. Ostružnická č. o. 9, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 308 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
společnosti OPTYS, spol. s r.o. spočívající v posunutí termínu pro provedení změny užívání 
části stavby výše uvedené nemovité věci dle § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, která bude v souladu s účelem 
nájmu, a to nejpozději do 31. 1. 2016 dle důvodové zprávy bod č. 3.9.  
 

33. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky prostoru o celkové výměře 269 m2 v 1. NP a 1. PP budovy č.p. 218, 
bydlení, na ulici Na Trati č.o. 82, která je součástí pozemku parc. č. st. 252 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, Základní škole a Mateřské škole Olomouc, 
Svatoplukova 11, příspěvkové organizaci, se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.10.  
 

34. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky prostoru o celkové výměře 584,60 m2 v 1. PP, 1. NP a 2. NP budovy 
č.p. 198, obč. vyb., na ulici Žilinská č.o. 26a, která je součástí pozemku parc.č.st. 1017 
zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc a pozemku 
parc. č. st. 1017 zast. pl. a nádvoří o výměře 3668 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
Mateřské škole Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizaci, se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 3.11.    
 

35. schvaluje 
změnu náležitostí nájemní smlouvy na pozemek parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 1 205 m2, jehož součástí je budova č. p. 76, tech. vyb., a pozemek parc. č. st. 126 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná 
stavba, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc uzavírané se společností Česko Britská 
Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. spočívající v neposkytnutí podpory „de minimis“ 
společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. tak, jak  bylo schváleno 
RMO dne 2. 6. 2015, a uplatnění inflační doložky dle důvodové zprávy bod č. 3.12.   
 

36. schvaluje 
změnu dohody o užívání prostoru č. MAJ-PR-J/29/2013/K uzavřené se společností Re 
GROUP, a.s. spočívající v změně splatnosti částky 51.500,- Kč, která bude nově uhrazena 
ve dvou splátkách, a to částka ve výši 26.000,- Kč do 30. 9. 2015 a částka ve výši 25.500,- Kč 
do 31. 10. 2015 dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1410 orná půda v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

38. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.2. 
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39. doporučuje zastupitelstvu města 
nesouhlasit s koupí pozemku parc. č. 995/5 ostatní plocha o výměře 360 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 

40. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyrozumět ČR - Lesy České republiky, s.p. o rozhodnutí RMO 
ze dne 22. 9. 2015 ve věci doporučení ZMO nesouhlasit s koupí pozemku parc. č. 995/5 
ostatní plocha o výměře 360 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

41. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti JTH Holding a.s. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby 
vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace DN 300 a DN 500 budované v rámci 
stavby „Komerční a bytová výstavba Olomouc - Šibeník“  dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

42. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem  xxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 5.2. 
 

43. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/7/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 5.3. 
 

44. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/6/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA INVEST, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA INVEST, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností EUROGEMA CZ, a.s.  jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

47. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu vodovodního řadu na pozemku parc. č. 
2002/14 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc, s manžely xxxxxxxxxxxx,  jako dárci dle 
důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 

48. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovod TLT DN 
100 a tlakovou splaškovou kanalizaci DN 90 se společností Simplon Power s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 809/9 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
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50. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 298/1 
ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.  
 

51. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 1065/2 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.  
 

52. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 999 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

53. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 999 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

11 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.87/8 ostatní plocha v k.ú. 
Olomouc-město, který je ve vlastnictví REZIDENCE PODKOVA, a.s., dle bodu 1 předložené 
důvodové zprávy. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupu a vjezdu za účelem zřízení, úprav, 
oprav a provozování distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc.č. 
443/3, parc.č. 496/2, parc.č. 443/10, parc.č. 496/3, vše v k.ú. Povel, které jsou ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc jako povinného ve prospěch RWE GasNet, s,.r.o. jako 
oprávněného. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení kabelu 
veřejného osvětlení a v právu vstupu za účelem umístění, zřízení, provádění oprav, úprav, 
údržby a provozování na části pozemku parc.č. 432/8  v k.ú. Hejčín, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje jako povinného ve 
prospěch statutárního města Olomouc jako oprávněného. Služebnost inženýrské sítě bude 
zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 
předložené důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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12 Veřejná zakázka č. 15099 - Plán udržitelné městské mobility 
Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Plán udržitelné městské mobility Olomouc“ archivní číslo 15099. 
 

2. 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 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. k podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, 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 podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 

5. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., k podpisu předběžné dohody pro návrh 
projektu "SUMPs - UP" 
 

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

 
 

13 Veřejná zakázka - Inventarizace stavu bezpečnosti informací v 
digitálním prostoru IS SMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
interní postup zadavatele VZ formou výzva jednomu dodavateli dle důvodové zprávy 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA,  podpisem smlouvy dle důvodové zprávy  
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 1. 
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14 Zápis HORSTAV Olomouc spol. s r.o. do Interního seznamu se 
zákazem plnění veřejných zakázek malého rozsahu pro SMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
zapsání dodavatele HORSTAV Olomouc spol. s r.o., Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 
Olomouc, IČ 45195706 do Interního seznamu osob se zákazem plnění veřejných zakázek 
malého rozsahu dle návrhu odboru investic obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 2. 
 

 
 

15 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povinnostmi a odpovědností za jejich plnění uvedenými v kapitole D. důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, 
k. ú. Povel po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu dle bodu D.1.1.a) důvodové 
zprávy 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

4. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektů 
- MŠ Zeyerova - suterén 
- ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična 
po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu dle bodu D.1.1.a) důvodové zprávy 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

5. ukládá 
nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu Moravská cyklotrasa na území 
ORP Olomouc, k. ú. Povel s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finančních 
prostředků poskytnutých z dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani 
jeho části žádnými majetkovými právy třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu 
D.1.1.b) důvodové zprávy 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 

 
6. ukládá 
nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu 
- MŠ Zeyerova - suterén 
- ZŠ Svatoplukova 11 – tělocvična 
s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finančních prostředků poskytnutých z 
dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho části žádnými 
majetkovými právy třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu D.1.1.b) důvodové zprávy 
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T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

7. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů 
- Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k. ú. Povel 
- MŠ Zeyerova - suterén 
- ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična 
 a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu D.1.2.a)-e) důvodové zprávy 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

8. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů 
- Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k. ú. Povel 
- MŠ Zeyerova - suterén 
- ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična 
 a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu D.1.2.a)-e) důvodové zprávy 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

9. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu Moravská cyklotrasa na území 
ORP Olomouc, k. ú. Povel a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné 
platby příjemci na účet SMOl dle bodu D.1.2.a)-e) důvodové zprávy 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

10. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů 
- MŠ Zeyerova - suterén 
- ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična 
 a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu D.1.2.a)-e) důvodové zprávy 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

11. ukládá 
zrušit zvláštní účty č. 5277172/0800, 5574222/0800 a 5574142/0800 dle důvodové zprávy 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

12. revokuje 
části 9 a 10 bodu č. 10 usnesení RMO ze dne 2.9.2015 dle části E důvodové zprávy 
 

13. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů 
- Rekonstrukce a oprava podchodu pod vozovkou ulice Foersterova 
- Cyklostezka Hlušovice 
a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu E.1.a)-e) důvodové zprávy 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
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14. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů 
- MŠ Jílová - zprovoznění oddělení 
- MŠ Michalské stromořadí 
- Sportujeme společně – ZŠ Rožňavská 
- ZŠ Spojenců - hřiště 
- ZŠ Svatoplukova 11 – venkovní hřiště 
 a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu E.1.a)-e) důvodové zprávy 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

16 Střední Novosadská - přechody 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přímým zadáním zakázky malého rozsahu dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

17 Komise pro obnovu a rozvoj 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s odvoláním a  jmenováním nových členů KOR dle návrhu na řešení důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

18 Ochranné pásmo Sv. Kopeček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje postupovat dle bodu V. důvodové zprávy 
T: prosinec 2016 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

19 Územní studie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 

20 Lokality dětských hřišť a sportovišť pro následující období 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
doporučený postup dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
pro realizaci v roce 2016 lokality A1, B1 a A3 
 

4. ukládá 
realizovat v roce 2016 vybrané lokality dle schváleného rozpočtu 
T: červen 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

21 Africký pavilon Kalahari – schválení přípravy projektu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. souhlasí 
s realizací Afrického pavilonu - Kalahari dle důvodové zprávy 
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3. pověřuje 
ředitele Zoologické zahrady Olomouc k přípravě projektu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 

22 Podpora projektů u Divadla Tramtarie za rok 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 

23 Využití finanční podpory poskytnuté v r. 2014 na projekt "Od 
hraní minivolejbalu žaček končíme reprezentací ČR" SK UP 
Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

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

 
 

24 Využití podpory na projekt "Podzimní festival duchovní hudby 
2014" u Musica Viva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 

25 Audit hospodaření za rok 2014 - Azylový dům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
realizovat nápravná opatření dle části IV.předložené Zprávy č.22/2015 
T: leden 2016 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

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

 
 

26 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: 24. 
 

 
 

27 Nominace do odborných komisí Předsednictva SMO ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. nominuje 
PhDr. Hanu Fantovou, xxxxxx, jako členku Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí 
České republiky 
 

3. nominuje 
Mgr. Karin Vykydalovou, xxxxxxx, jako členku Komise cestovního ruchu Předsednictva Svazu 
měst a obcí České republiky 
 

4. nominuje 
Mgr. Bc. Michala Majera, xxxxxx, jako člena Sociálně-zdravotní komise Předsednictva Svazu 
měst a obcí České republiky 
 

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

 
 

28 Příprava projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s postupem přípravy projektů dle bodu 2 a 3 důvodové zprávy a s předložením žádosti 
o dotaci z IROP 
 

3. souhlasí 
se složením projektových týmů dle bodu 2.2 a 3.2 upravené důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
předložit RMO výsledky studie rozšíření IC Olomouc 
T: 20. 10. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

29 MŠ Mozartova - hřiště - nadace ČEZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ z grantového řízení Oranžové hřiště 
 

3. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu dle bodu 3. důvodové zprávy 
 

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

 
 

30 Zelená brána města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předložení žádosti o dotaci do 15.výzvy Operačního programu životní prostředí 
 

3. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu dle bodu 4 důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s navrženým složením projektového týmu dle bodu 3 DZ 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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31 IPRM - aktualizace, změna složení ŘV 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu IPRM Městské parky a IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc dle bodu č.2, 
3 a 4 důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
zněnu v řídícím výboru IPRM Městské parky 
 

4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 
 

32 Výjimka z počtu žáků  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. povoluje 
výjimku z počtu žáků pro Základní školu Olomouc, Gagarinova 19, pro školní rok 2015/2016 
dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku základní školy 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 
 

33 Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s 
výší příspěvku do 5 000,--Kč 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace žadatelům v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku 
do 5.000,--Kč  dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 

3. schvaluje 
převod finančních prostředků ve výši 115.400,--Kč z oblasti drobných veřejně prospěšných 
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aktivit s výší příspěvku do 5.000,--Kč do oblasti využití volného času dětí a mládeže včetně 
rozpočtové změny 
 

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

 
 

34 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové zprávy 
 

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

 
 

35 Neředínský hřbitov - dláždění cest 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s vydlážděním cest neředínského hřbitova financovaného z investičního a rezervního fondu 
HmO dle DZ 
 

3. souhlasí 
se změnami v odpisovém plánu organizace HmO vyvolanými stavbou 
 

4. ukládá 
odboru investic provést výběr zhotovitele a technický dozor stavby 
T: prosinec 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 
 

36 Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v oblasti přestupků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
bod 29 část 2 usnesení RMO ze dne 31.03.2015 
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3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Bukovany, Hlubočky, Těšetice a Ústín dle bodu č. 1 
důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
dohody o změně veřejnoprávních smluv dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
výpověď veřejnoprávní smlouvy obci Suchonice dle bodu č. 3 důvodové zprávy 
 

6. ukládá 
zaslat podepsané veřejnoprávní smlouvy dle bodu č. 1 a dohody o změně veřejnoprávních 
smluv dle bodu č. 2 obcím a následně Krajskému úřadu Olomouckého kraje k odsouhlasení 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí odboru správních činností 
 

7. ukládá 
informovat Krajský úřad Olomouckého kraje o vypovězení veřejnoprávní smlouvy dle bodu č. 
3 důvodové zprávy 
T: 3. 11. 2015 
O: vedoucí odboru správních činností 
 

8. ukládá 
předložit návrh organizačního zajištění projednávání přestupků dle uzavřených 
veřejnoprávních smluv 
T: prosinec 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34. 
 

 
 

37 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxx o přistěhování do DPS Fischerova 2 a změně nájemní smlouvy, dle 
předložené důvodové zprávy 
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6. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxx o přistěhování do DPS Přichystalova 64 a změně nájemní smlouvy, dle 
předložené důvodové zprávy 
 

7. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxx o uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Holečkova, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxx o přednostní poskytnutí nájmu bezbariérového bytu dle předložené 
nájemní smlouvy 
 

9. neschvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxx o přijetí žádosti o nájem bytu v DPS, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 
 

38 Zahraniční služební cesta VB 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 
 

39 Smlouva o spoluvlastnictví ochranné známky Olomouc region 
Card 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s návrhem smlouvy o spoluvlastnictví ochranné známky "Olomouc region Card" 
 

3. souhlasí 
s dalším postupem dle předložené  důvodové zprávy  
 

4. ukládá 
ihned uzavřít a podepsat  smlouvu 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
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40 Žádost o udělení výjimky  OZV č. 9/2011 - Extraliga ledního 
hokeje 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. uděluje 
HC Olomouc, s.r.o., IČ: 25849123, Hynaisova 9a, 779 00 Olomouc  výjimku ze zákazu 
stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na 
veřejných prostranstvích na hokejová utkání Extraliga ledního hokeje v termínech 13.9.2015, 
20.9.2015, 27.9.2015, 4.10.2015, 9.10.2015, 16.10.2015, 23.10.2015, 25.10.2015, 1.11.2015, 
13.11.2015, 17.11.2015, 27.11.2015, 4.12.2015, 11.12.2015, 13.12.2015, 26.12.2015, 
30.12.2015, 8.1.2016, 10.1.2016, 17.1.2016, 24.1.2016, 31.1.2016, 7.2.2016, 19.2.2016, 
26.2.2016, 1.3.2016 vždy v době od 15.00 - 22.30 hodin 
 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

41 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 
 

42 Organizační záležitosti - "Podpisový řád statutárního města 
Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
"Podpisový řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 23. 9. 2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 40. 
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43 Organizační záležitosti - Dodatek č. 15 "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. 15 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 23. 9. 2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 40. 1. 
 

 

44 Pojištění odpovědnosti členů Zastupitelstva města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření dodatku k pojistné smlouvě dle důvodové zprávy 
 

2. ukládá 
tajemníkovi Magistrátu města Olomouce zajistit úhradu pojistného ze strany členů 
Zastupitelstva města Olomouce 
T: prosinec 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 40. 2. 
 

 

45 Změna v majetkoprávní komisi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
rezignaci Mgr. Filipa Žáčka na funkci předsedy i člena majetkoprávní komise 
 

3. jmenuje 
Ing. Jaromíra Czmera do funkce předsedy majetkoprávní komise 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
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46 Projekt  "Sloup Nejsvětější Trojice -  mobilní aplikace " - 
žádost na Ministerstvo kultury 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podání žádosti  

 

3. ukládá 
vypracování a předložení žádosti na Ministerstvo kultury 
T: 6. 10. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 

 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

  

 


