
 

USNESENÍ 
 

z 39. schůze Rady města Olomouce, konané dne 21. 12. 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 21. 12. 2015 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- část 4 bodu 20 usnesení Rady města Olomouce z 18.8.2014 týkající se Plánu udržitelné 
městské mobility 
- část 4 bodu 15 usnesení Rady města Olomouce z 12.5.2015 týkající se Cyklodopravy 
 

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. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 513/11, byt, 
v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxx. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5649/185835 na společných částech 
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 449/11 o výměře 362 m2 zahrada v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vypracování GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 449/11 o výměře 226 m2 zahrada v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vypracování GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
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4. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 214, 
bydlení, Chválkovická 76, která je součástí pozemku parc. č. st. 266 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 1420/4 ostatní 
plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s manžely xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 467, 
bydlení, Šubova 19, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 139/3 ostatní plocha o 
výměře 1,65 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 928, 
bytový dům, Praskova 4, na pozemku parc. č. st. 959 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 93/29 ostatní plocha 
o výměře 2,08 m2, a na části pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
0,90 m2, oba v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce se Společenstvím vlastníků Praskova č.p.928/č.o.4, Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.5. 
 

7. schvaluje 
předběžný záměr bezúplatně převést část pozemku parc. č. 168/16 ostatní plocha o výměře 
3 488 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do 
vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna 
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 

8. schvaluje 
záměr směnit pozemky parc. č. 2753/1 lesní pozemek, parc. č. 2783/1 lesní pozemek, parc. 
č. 3224/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová ve vlastnictví  ČR - Lesy České 
republiky, s.p. za pozemek parc. č. 3183/2 ostatní plocha v k. ú. Huzová, obec Huzová 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

9. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1156/4 zahrada o výměře 254 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku parc. č. 1156/4 zahrada bude upřesněna až 
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

10. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 609/7) o výměře 
91 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 

11. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc. č. 803/1 orná půda) 
o výměře 496 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

12. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 803/1 orná půda (dle GP parc. č. 803/9 orná půda) 
o výměře 474 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

13. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře 14 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
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14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře 66 m2 
v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

15. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 431/4 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 431/4 zahrada o výměře 88 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

17. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc 
– město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 

18. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 189/27 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

19. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 364/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
 
20. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 1208 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.  
 

21. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.  
 

22. schvaluje 
záměr pronajmout společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. infrastrukturní stavby 
uvedené v příloze č. 1 této důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 

23. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 153/1 zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.   
 

24. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/6 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

25. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 388/99 orná půda o výměře 7 m2 a parc. č. 375/1 
zahrada o výměře 993 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.17. 
 

26. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 10,22 m2 v 1. NP budovy č. p. 484, bydlení, 
Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

27. souhlasí 
s umístěním trafostanice OC-0275 typu ARMES-W 250-700 v kompaktním betonovém 
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provedení se sedlovou střechou a s vnitřní obsluhou, s uložením podzemního kabelového 
vedení NN v délce 92 m, s odstraněním stávající dvousloupové stožárové trafostanice OC- 
9645, vše na pozemku parc. č. 88/1 ostatní plocha k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc s  
organizací Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod č. 
3.1.    
 

28. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/56/2005/S ve znění dodatků č. 1 až 9 uzavřené dne 
11. 11. 2005 s paní xxxxx a paní xxxxxxx na pronájem částí pozemků parc. č. 106/2 ostat. pl. 
o výměře 1 228 m2 a parc. č. st. 427 zast. pl. o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc statutárnímu městu Olomouc spočívající v prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2016, 
ve změně subjektu pronajímatele na společnost Byty Demlova s.r.o. a v doplnění náležitosti 
týkající se vybudování přeložky stezky pro cyklisty dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

29. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh  ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků č. 1 
až č. 12 uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve zvýšení 
nájemného za rok 2015 z 5 000 000,- Kč bez DPH/rok na 21 500 000,- Kč bez DPH/rok s tím, 
že  doplatek nájemného za rok 2015 ve výši 16 500 000,- Kč bez DPH je splatný ve dvou 
splátkách, každá ve výši 8 250 000,- Kč bez DPH, první do 31. 12. 2015, druhá do 29. 2. 
2016, a datum uskutečnění zdanitelného plnění bude 31. 12. 2015 dle důvodové zprávy bod 
č. 3.3.   
 

30. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 309/7 ostatní plocha o výměře 4 415 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc spolku SK Freestyle Olomouc o.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.4.   
 

31. ukládá 
odboru dopravy MMOl uzavřít dodatek ke smlouvě o prosté správě cizího majetku dle § 1400 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené 
mezi statutárním městem Olomouc a spolkem Hanácký letecký klub Olomouc, o.s. ze dne 
20. 6. 2014, ve znění dodatku č. 1, ve kterém dojde k vyjmutí části pozemku parc. č. 309/7 
ostatní plocha o výměře 4 415 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z prosté správy spolku 
Hanácký letecký klub Olomouc, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.4.   
T: 1. 3. 2016 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

32. svěřuje 
část pozemku parc. č. 309/7 ostatní plocha o výměře 4 415 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 3.4.  
 

33. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 10 977 m2, pozemku parc. č. st. 
702 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, pozemku parc. č. st. 751 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 120 m2 a pozemku parc. č. st. 752 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
15 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc spolku TJ Slovan Černovír se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

34. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/3/2012/Hr uzavřené dne 26. 3. 2012 
s Tělovýchovnou jednotou Slovan Černovír dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

35. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/92/2002/Sig uzavřené dne 24. 6. 2002 
s panem xxxxxxxxxxx  dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
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36. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/27/2006/Gl uzavřené dne 30. 6. 2006 
s manželi xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

37. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/90/2002/Sig uzavřené dne 26. 6. 2002 
s paní xxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 

38. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/89/2002/Sig uzavřené dne 10. 6. 2002 
s panem xxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

39. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 48 ostatní plocha o výměře 274 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxx, panu xxxxxxx, manželům xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

40. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 146/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

41. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 1677/3 ostatní plocha o výměře 34 m2, části pozemků parc. č. 
1678/233 orná půda o výměře 89 m2 a parc. č. 1677/2 ostatní plocha o výměře 20 m2, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a části pozemků parc. č. 203 ostatní plocha o 
výměře 8 m2 a parc. č. 213 ostatní plocha o výměře 26 m2, vše v k. ú. Nový Svět u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti STOPA, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 

42. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 824/73 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

43. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 104 ostatní plocha o výměře 93 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.  
 

44. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 230 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.  
 

45. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 230 m2 
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.   
 
46. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 272 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

47. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/21/2008/Plh uzavřené dne 2. 7. 2008 
s manželi xxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

48. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/60/2007/Plh uzavřené dne 8. 7. 2008 
s paní xxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
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49. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. 834/B/98/Pl uzavřené dne 29. 6. 1998 ve znění 
dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.  11. 2010 s manželi xxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy 
bod č. 3.13. 
 
50. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 7/2 zahrada o výměře 379 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx a manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.13. 
 
51. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 

52. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 95 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

53. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 232/15 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 

54. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 
210 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.17. 
 

55. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 158 m2 a parc. č. 22/2 ostatní 
plocha o výměře 57 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

56. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 150/15 zahrada o výměře 225 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 

57. schvaluje 
změnu náležitostí nájemní smlouvy na nájem prostoru o výměře 55,50 m2 v 1. NP budovy č. 
p. 314, obč. vyb, ul. Tomkova č. o. 45,  která je součástí pozemku parc. č. st. 430/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc 
spočívající ve změně doby nájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou dle 
důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 

58. 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 xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 

59. schvaluje 
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 54,20 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, 
obč. vyb, Tererovo náměstí, která je součástí pozemku parc. č. st. 1048 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
60. schvaluje 
snížení sazby nájemného z nájmu prostoru, prostoru sloužícího podnikání a částí objektů 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce za účelem užívání garáže z 1100,- Kč bez 
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DPH/m2/rok na 500,- Kč bez DPH/m2/rok a za účelem užívání garážového stání z 1100,- Kč 
bez DPH/m2/rok na 400,- Kč bez DPH/m2/rok, a to vše pro všechny zóny s tím, že stávající 
sazba 100,- Kč bez DPH/m2/rok pro handicapované osoby za účelem užívání garáže, nebo 
garážového stání zůstává nezměněna dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 

61. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1223/13 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1223/21 lesní 
pozemek) o výměře 402 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy panu xxxxxxx za kupní cenu ve výši 
15.465,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

62. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci, jako půjčitelem a 
statutárním městem Olomouc, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka dřevěné 
krabičky s prstí z bojiště u Komárna, kartonové krabičky s prstí z bojiště u Doss Alta a 
kartonové krabičky s prstí z bojiště u Terronu dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 

63. schvaluje 
uzavření dodatku č. 59 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

64. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJ-
IM/INO/001894/2014/Hrb na stavbu příjezdové účelové komunikace s paní xxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 

65. schvaluje 
uzavření dodatku č. 51 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 29. 3. 2000, dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

66. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 999 a parc. č. 1004, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 1462 
ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

67. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1147 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.  
 

68. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1147 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.2. 
 

69. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 1646 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

70. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1646 ostatní plocha v k. ú. Holice u 
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Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.3. 
 

71. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 1010/3, parc. č. 1036/1 a parc. č. 1042, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.4.  
 

72. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1010/3, parc. č. 1036/1 a parc. č. 
1042, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

73. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 464 zahrada v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 

74. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 464 zahrada v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 

75. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 596 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.  
 

76. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 596 ostatní plocha v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.  
 

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

 
 

3 Veřejná zakázka č. 15076 - Zajištění služby RADIO na 
Veřejném vnitrostátním letišti města Olomouce na 2 roky - 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "Zajištění služby RADIO na Veřejném vnitrostátním letišti města Olomouce 
na 2 roky", archivní číslo 15076. 
 

2. schvaluje 
zadání veřejné zakázky uchazeči dle návrhu komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 3. 
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4 Veřejná zakázka č. 15120 - Olomoucké listy 2016 - JŘBÚ - 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
"Olomoucké listy 2016 - JŘBÚ", archivní číslo 15120, uchazeči dle DZ. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 3. 1. 
 

 

5 Veřejná zakázka č. 15151 - Rozárium 2 - JŘBÚ č. II. - zadání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

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

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou včetně dodatku smlouvy o dílo. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 2. 
 

 

6 Veřejná zakázka č. 15099 - Plán udržitelné městské mobility 
Olomouc - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem "Plán udržitelné městské mobility Olomouc", archivní číslo 15099. 
 

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

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 3. 

 
 

7 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle důvodové zprávy  
 

3. pověřuje 
1. náměstka primátora Martina Majora, JUDr., MBA schvalováním rozpočtových změn roku 
2015, které se týkají cizích zdrojů (dotací, příspěvků, darů a grantů) v období od 22. 12. 2015 
do 31. 12. 2015 
 

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

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

 

8 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Polská 57, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Balbínova 3, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c) 
d) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+0 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f) 
g) U Letiště 4, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g) 
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxx, xxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, Topolová 7, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxx, xxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
ISIS - o.s. pro pomoc náhradním rodinám, Horní náměstí 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS: 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxx, xxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxx, xxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc - na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d)  
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxx, xxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 

4. schvaluje 
sazbu nájemného 65,- Kč/m2/měsíc u bytu č. 9 v domě Horní náměstí 23, Olomouc, s 
účinností od 1.5.2016 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 

5. schvaluje 
a) zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 56 v domě Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 

9 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené důvodové 
zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené důvodové 
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zprávy 
 

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s  xxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8 a žádost o výjimku z Pravidel 
pro poskytování nájmu bytů v DPS, přednostní poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

7. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů v DPS, přednostní 
poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle předložené důvodové zprávy 
 

8. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů v DPS, přednostní 
poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle předložené důvodové zprávy 
 

9. neschvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů v DPS, přednostní 
poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle předložené důvodové zprávy 
 

10. neschvaluje 
žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů v DPS – 
přistěhování do DPS Peškova 1 a změně nájemní smlouvy, dle předložené důvodové zprávy 
 
11. neschvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxx o dotaci na nákup vozidla pro přepravu dcery s tělesným postižením, 
dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

10 Na Letné - parkoviště, převzetí majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru dopravy převzetí objektů do majetkové evidence dle důvodové zprávy 
T: prosinec 2016 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

3. ukládá 
odboru životního prostředí převzetí vegetačních úprav do údržby dle důvodové zprávy 
T: prosinec 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

11 Dodatek č. 48 ke smlouvě s TSMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č. 48 ke smlouvě s TSMO, a.s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 48 (T: prosinec 2015) 
T: 12. 1. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 8. 
 

 

12 Dodatek č. 10 ke smlouvě s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
dodatek č. 10 ke smlouvě s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. dle předložené důvodové 
zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 10 (T: prosinec 2015) 
T: 12. 1. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 9. 

 
 
 

13 Dodatek č. 12 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č. 12 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 12 (T: prosinec 2015) 
T: 12. 1. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 10. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. vydává 
nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD na území statutárního města 
Olomouce s účinností od 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat dopravce DPMO, a.s. a koordinátora KIDSOK, p.o. (T: prosinec 2015) 
T: 12. 1. 2016 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 11. 
 

 

15 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 

16 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
přidělení karty typu D dle důvodové zprávy 
 

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

 

17 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na Tř. Svornosti dle důvodové zprávy 
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2. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 

18 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: 16. 
 
 

19 Audit systému činností a pracovních postupů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B. předložené Zprávy č. 4/2015 o 
zjištěních z vykonaného auditu 
T: 23. 2. 2016 
O: vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel 
 

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

 

20 Příprava koncepce rodinné politiky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
harmonogram tvorby koncepce rodinné politiky na roky 2016 -2018, dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
nové členy pracovní skupiny rodinné politiky SMOl 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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21 Souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku - KMOL 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s vyřazením neupotřebitelného majetku dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit s 
rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci  
T: 12. 1. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 

22 Aktualizace odpisových plánů majetku roku 2015 a plán 
odpisů majetku na rok 2016 u PO (mimo školských subjektů) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2015 PO dle přílohy předložené důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
plány odpisů majetku na rok 2016 PO dle přílohy předložené důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele PO 
T: 12. 1. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

23 Olomoucký půlmaraton - dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 5.10.2010 dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ihned podepsat dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 5.10.2010 
T: 12. 1. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

24 Olomouc region Card - spolupráce v roce 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 5 ke  Smlouvě č. 2010/04854/KH/DSB o spolupráci mezi Olomouckým 
krajem a statutárním městem Olomouc na zajištění fungování produktu „Olomouc region 
Card“ 
 
3. souhlasí 
s dalším postupem dle předložené důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
podepsat smlouvu 
T: 12. 1. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

25 Připojení SMOl k Memorandu o spolupráci s Olomouckým 
krajem a FAČR 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
připojení statutárního města Olomouce k Memorandu o spolupráci s Olomouckým krajem a 
FAČR dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
primátora města Olomouce podpisem Memoranda o spolupráci s Olomouckým krajem a 
FAČR 
T: 26. 1. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

26 Centrální informační systém MMOl, II.etapa - závěrečné 
vyhodnocení projektu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Centrální informační systém 
MMOl, II.etapa a vybudování komunikační infrastruktury a digitalizaci" včetně příslušných 
výpisů z bankovních účtů minimálně do konce roku 2025 dle bodu 3. d) důvodové zprávy 
T: 26. 1. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnými zakázkami 
vyhlašovanými v rámci projektu "Centrální informační systém MMOl, II.etapa a vybudování 
komunikační infrastruktury a digitalizaci" do konce roku 2025 dle bodu 3. d) důvodové zprávy 
T: 26. 1. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací projektu a veřejnou 
zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektu "Centrální informační systém MMOl, 
II.etapa a vybudování komunikační infrastruktury a digitalizaci" do konce roku 2025 dle bodu 
3. d) důvodové zprávy 
T: 26. 1. 2016 
O: vedoucí odboru informatiky 
 

5. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s dotačními podmínkami projektu 
"Centrální informační systém MMOl, II.etapa a vybudování komunikační infrastruktury a 
digitalizaci" do konce roku 2025 dle bodu 3.d) důvodové zprávy 
T: 12. 1. 2016 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

6. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
"Centrální informační systém MMOl, II.etapa a vybudování komunikační infrastruktury a 
digitalizaci" v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně do konce 
roku 2020, během této doby zajistit, aby výstupy projektu zůstaly ve funkčním stavu. Majetek 
pořízený z dotace nelze  bez předchozího písemného souhlasu ŘO IOP prodat, převést, 
vypůjčit, pronajmout jinému subjektu ani zřídit věcné břemeno nebo použít jako předmět 
zástavního práva dle bodu 3. a) důvodové zprávy. 
T: 26. 1. 2016 
O: vedoucí odboru informatiky 
 

7. ukládá 
zajistit vedení oddělené účetní evidence projektu do konce roku 2020 dle bodu 3. b) 
důvodové zprávy 
T: 26. 1. 2016 
O: vedoucí odboru informatiky 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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27 IPRM Regenerace a revitalizace sídliště - závěrečná zpráva o 
realizaci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM Regenerace a revitalizace sídliště 
 

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

 

28 Zahraniční kontakty města Olomouce v 1. pololetí roku 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předložený předběžný plán zahraničních kontaktů na 1. pololetí roku 2016 
 

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

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

 

29 Zpráva o provozu Aquaparku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s úpravou ceníku Aquaparku Olomouc s účinností od 1.1.2016 
 

2. souhlasí 
s modernizací Aquaparku Olomouc v prostorách wellness zóny v 3. NP Zařízení dle této 
důvodové zprávy. 
 

3. souhlasí 
s realizací zadávacích řízení na výběr: 
 
3 a) poskytovatele úvěrových prostředků, 
3 b) dodavatele stavebních prací v prostorách wellness zóny v 3. NP Zařízení na základě 
smlouvy o dílo ceníku RTS, 
 
obě VŘ prostřednictvím odboru investic Magistrátu města Olomouce. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
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30 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru 
evropských projektů Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změny v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2016 
 

3. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" 
T: 26. 1. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

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

 

31 Organizační záležitosti - Prodej a nákup movitého majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 1. 
 

 

32 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru 
památkové péče Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru památkové péče 
Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 
 

2. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce Mgr. Vlastu 
Kauerovou s účinností od 1. 1. 2016 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 2. 
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33 Organizační záležitosti - zřízení společensky účelných 
pracovních míst v Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zřízení společensky účelných pracovních míst v Magistrátu města Olomouce dle upravené 
důvodové zprávy na dobu určitou od 1.3.2016 do 28.2.2017 
 
3. ukládá 
tajemníkovi předložit podmínky smlouvy s Úřadem práce Olomouc na jednání RMO 
T: 26. 1. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 5. 
 

 

34 Most Masarykova - detaily 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup dle varianty č. 2 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic předložit RZ na nejbližším jednání 
RMO  
T: březen 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
odboru ekonomickému ihned podepsat předběžnou řídící kontrolu   
T: 12. 1. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
náměstku primátora Mgr. Žáčkovi ihned podepsat smlouvu dle varianty č. 2  důvodové zprávy 
T: 12. 1. 2016 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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35 Akciová společnost Hokejová hala Olomouc - žádost o 
předložení znaleckého posudku 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zasláním žádosti o předložení znaleckého posudku akciové společnosti Hokejová hala 
Olomouc dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Mgr. Filipu Žáčkovi ihned zaslat žádost o předložení znaleckého 
posudku akciové společnosti Hokejová hala Olomouc 
T: 12. 1. 2016 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

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

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

  

 


