
 

USNESENÍ 
 

z 46. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 3. 2016 
 

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 Strategický plán 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1 a 2  
 

2. souhlasí 
se složením realizačního týmu a Komise pro strategické řízení dle bodu 2 a upravené přílohy 
č. 2 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit Statut a jednací řád Komise pro strategické řízení 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí odd. hospodářského rozvoje 
 

4. ukládá 
předložit finální rozsah aktivit projektu, složení projektového týmu a vyčíslení nákladů 
na jednotlivé položky způsobilých výdajů 
T: 5. 4. 2016 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

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

 
 

2 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 15. 3. 2016 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- část 5 bodu 43 usnesení Rady města Olomouce z 3. 11. 2015 týkající se Studie - přechod 
Pražská 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
předběžný záměr koupit  části pozemků parc. č. 264/8 zahrada o výměře 990 m2, parc. č. 
105/75 ostatní plocha o výměře 370 m2 a parc. č. 105/89 ostatní plocha o výměře 22 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Výstaviště Flora Olomouc, 
a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměry částí pozemků budou upřesněny 
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.   
 

2. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o výměře 44 m2 v k. ú. Lazce 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

3. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st.  243 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 512 m2 
a část pozemku parc. č. 31/61 ostatní plocha o výměře 202 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

4. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 6. 2013, bod programu 2, bod 3.5. ve věci schválení pronájmu 
pozemku parc. č. st. 243 zast. pl. o výměře 512 m2  a části pozemku parc. č. 31/61 ostat. pl. 
o celkové výměře 202 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 

5. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. majpráv 1/A/92/Pl ze dne 24. 8. 1992 s panem 
xxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy  bod č. 2.3. 
 

6. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1029/12 zahrada o výměře 40 m2 a část pozemku 
parc. č.  1029/20 ostatní plocha o výměře 17 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 

7. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1029/11 zahrada o výměře 59 m2 a část pozemku 
parc. č.  1029/20 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

8. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1029/21 zahrada o výměře 25 m2 a část pozemku 
parc. č. 1029/20 ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

9. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 1029/13 zahrada o výměře 49 m2 a část pozemku 
parc. č. 1029/20 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

10. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 134 ostatní plocha o výměře 41 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
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11. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 371 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 434, bydlení, Horní 
náměstí č. o. 20 dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 

12. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 61,5 m2 vyznačené pod číslem 
15, na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
 

13. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 138/1 vodní plocha o výměře 513 m2 v k. ú.  Olomouc-město, 
obec Olomouc ve vlastnictví České republiky - Povodí Moravy, s.p. statutárnímu městu 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

14. uděluje 
souhlas s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „Novostavba 
objektu mateřské školy, Olomouc – Nová Ulice“ uzavírané mezi Magistrátem města 
Olomouce, Odborem stavebním, jakožto správním orgánem, a společností SILO TOWER, 
s.r.o. jakožto žadatelem dle důvodové zprávy bod č. 3.2.  
 

15. schvaluje 
nájem prostoru - garážového stání č. 12 o výměře 20,10 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt. 
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 

16. schvaluje 
nájem prostoru - garážového stání č. 16 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt. 
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.  
 

17. schvaluje 
nájem prostoru - garáže o výměře 17,30 m2 v 1. PP budovy č. p. 217, bydlení, ul. Na Trati č. 
o. 80, která je součástí pozemku parc. č. st. 251/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.   
 

18. schvaluje 
výběr nájemce prostoru - části motogaráže o výměře 3 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, obč. 
vyb, ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxx formou 
obálkové metody s aukcí na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 500,- Kč 
bez DPH/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

19. nevyhovuje žádosti 
spoluvlastníků domu Dolní náměstí 191/10, Olomouc o povolení průjezdu a průchodu přes 
průjezd domu Dolní náměstí č.p. 194, bydlení, na pozemku parc.č. st. 615 zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a přes pozemek parc.č.st. 614 zastavená 
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 192, objekt občanské vybavenosti, v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

20. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě nájmu č. AB/2009/568 na pronájem části pozemku parc. č. 
st. 1131 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, konkrétně pak prostor 
v 3. a 4. NP a 1. PP budovy č. p. 989, stavba pro administrativu, tř. Kosmonautů č. o. 8, která 
je součástí tohoto pozemku, se společností STAVHOLD a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
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21. schvaluje 
uzavření dodatku č. 60 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. 3.9. 
 

22. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 22 
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

23. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 35 m2 
a části pozemku parc. č. 127/7 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha 
o výměře 35 m2 a části pozemku parc. č. 127/7 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

25. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1712 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 1145, obč. vyb., ve spoluvlastnictví kupujících, 
kupujícím za kupní ceny dle přílohy č. 5 důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

26. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/233/2002/Sig uzavřené dne 21. 10. 
2002 s manželi xxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

27. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/123/2005/Gl uzavřené dne 3. 10. 
2005 s paní xxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 

28. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/24/2008/Plh uzavřené dne 16. 7. 2008 
s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 

29. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/80/2013/Plh uzavřené dne 11. 9. 2013 
s panem xxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 

30. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/2/2002/Sig uzavřené dne 28. 1. 2002 
s panem xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 

31. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/3/2002/Sig uzavřené dne 28. 1. 2002 
s paní xxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 

32. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/3/2005/M uzavřené dne 9. 2. 2005 
s paní xxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

33. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/181/2002/Sig uzavřené dne 22. 5. 2002 
s paní xxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
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34. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/45/2012/Plh uzavřené dne 12. 7. 2012 
s manželi xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

35. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/11/2002/Sig uzavřené dne 11. 2. 2002 
s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

36. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/10/2002/Sig uzavřené dne 23. 1. 2002 
s paní xxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

37. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/19/2002/Sig uzavřené dne 25. 1. 2002 
s  manželi xxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

38. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/28/2008/Plh uzavřené dne 14. 7. 2008 
s panem xxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

39. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/29/2008/Plh uzavřené dne 26. 8. 2008 
s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

40. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/179/2002/Sig uzavřené dne 15. 5. 2002 
s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

41. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/26/2007/Plh uzavřené dne 13. 6. 2007 
s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

42. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/5/2002/Sig uzavřené dne 23. 7. 2002 
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

43. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/92/2012/Plh uzavřené dne 23. 1. 2013 
s panem xxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

44. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/94/2009/Plh uzavřené dne 18. 1. 2010 
s panem xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

45. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/156/2003/Ger uzavřené dne 31. 10. 
2003 s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 

46. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/15/2002/Sig uzavřené dne 10. 7. 2002 
s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

47. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/182/2002/Sig uzavřené dne 12. 8. 2002 
s manželi xxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
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48. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s rekonstrukcí kanalizace DN 500 a vodovodu DN 150 
na pozemcích parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, se společností Sochorova stavební s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/3/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností PS služby, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

50. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-
PS/6/2013/Hoa uzavřené se společností PS služby, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

51. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 9. 2015 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti společnosti 
JTH Holding a.s. o 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. 5.3. 
 

52. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
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“  se společností JTH Holding a.s. dle varianty č. 1 důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 
 

53. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodního 
řadu DN 150 a splaškové kanalizace DN 300 a DN 500 se společností JTH Holding a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

54. schvaluje 
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč panu xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 5.5.  
 

55. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 23. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky dešťové kanalizace na pozemku 
parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 
886/4 orná půda  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

56. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu  3., bod 23. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná půda  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

57. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 
649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná 
půda  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
58. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky 
dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná půda  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
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důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

59. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 121/6, parc. č. 121/7 a parc. č. 136/1, vše ostatní plocha v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.2.  
 

60. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu č. 3., bod 4.47. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1721/6  ostat. pl. a parc. č. 1721/93 ostat. pl., vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.3.  
 

61. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1721/6  a parc. č. 1721/93, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.3.  
 

62. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4., bod 4.30. ve věci schválení zřízení 
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 314/1, parc. č. 314/2, parc. č. 314/4, parc. č. 364/1 a parc. č. 1932, vše ostatní 
plocha, parc. č. 365 a parc. č. 369/3, vše zahrada a parc. č. 1908 vodní plocha, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 314/1, parc. č. 314/2, parc. č. 314/4, parc. č. 364/1 a parc. č. 1932, vše 
ostatní plocha, parc. č. 365 a parc. č. 369/3, vše zahrada a parc. č. 1908 vodní plocha, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

64. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu  3., bod 19. dodatku č. 1 důvodové zprávy 
ve věci  schválení  věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 959/7 ostat. pl., 
parc. č. 959/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 

65. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 
970, objekt občanské vybavenosti, parc. č. 959/7 ostat. pl., parc. č. 959/3 ostat. pl., vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.5.  
 
66. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 3. 2011, bod programu  2., bod programu 2.24 důvodové zprávy 
ve věci schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním  distribuční soustavy 
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a plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 629/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.    
 

67. revokuje 
usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu  2., bod 3.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení změny smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající 
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 629/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.  
 

68. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 
629/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

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

 
 

4 Rozpočtové změny roku 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 
 

5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Synkova 8, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
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c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc – DPS 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx,  Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d)  
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3)  
 

4. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc - byt č. 21   
dle důvodové zprávy bod 4) 
 

5. schvaluje 
postup dle upravené důvodové zprávy bod  č. 6 c) 
 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 

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

4. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního 
určení, dle předložené důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního 
určení, dle předložené důvodové zprávy a uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Peškova 
1, dle předložené důvodové zprávy 
 

6. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního 
určení, dle předložené důvodové zprávy 
 

7. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního 
určení, dle předložené důvodové zprávy 
 

8. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního 
určení, dle předložené důvodové zprávy 
 

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

 
 

7 Lokality dětských hřišť a sportovišť na rok 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
realizaci dětských hřišť v lokalitách A-4, A-5, A-10 a sportoviště v lokalitě B-2 
 

3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje pořídit studie pro vybrané lokality 
T: srpen 2016 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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4. ukládá 
odboru investic zpracovat pro vybrané lokality dokumentace pro provedení stavby a lokality 
zrealizovat dle finančních prostředků chválených v rozpočtu města 
T: březen 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 
 

8 Vodovod Pomoraví - členské příspěvky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zařadit a vykrýt v soupisu nekrytých požadavků částku 13 000,- Kč dle důvodové zprávy  
T: 5. 4. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

 
 

9 Cyklodoprava – IZ 21 a IZ 22 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
investiční záměry v oblasti cyklodopravy dle důvodové zprávy 
 

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

 
 

10 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Blanická dle důvodové zprávy 
 

2. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 11. 
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11 Přechod pro chodce Pražská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postupovat dle varianty 4 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic převést fin. prostředky na OKR 
dle důvodové zprávy 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru investic 
 

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

 
 

12 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním  předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení SPORT BAR 
SMURAJ v ulici I.P.Pavlova 69 , Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele  fa GrenaRENT, 
spol. s r.o.,se sídlem Daskabát 65, 779 00 Olomouc, na dobu  od 1.5. do 30.9.  2016 .   
 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA 
v ulici Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 27,90 m2 pro žadatelku  píxxxxxxxxxxx, 
Lyžbice  760 739 61 Třinec,  na dobu  od 9.4. do 1.10. 2016.  
 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ HOSPODA 
v ulici  Dolní náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 70m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxxxx, Roháče z 
Dubé 642, 783 91 Uničov,  na dobu  od 1.4. do  31.10. 2016.   
 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TABULOVÝ VRCH 
v ulici Stupkova 14, Olomouc, v rozsahu 97,5m2 pro žadatele fu JALTA spol. s r.o., Stupkova 
14, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2016.     
 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE 
LEGUÁN v ulici tř.Svornosti 15, Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxx, 
Albertova 3d,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 30.10.  2016.     
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7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení U FLEKA v ulici 
Krapkova, Olomouc, v rozsahu 48,1 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Palackého 15, 779 00 
Olomouc,  na dobu od 15.5. do 15.9. 2016. 
 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ-BAR 
APOLONIA v ulici  Tovární 42a, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 pro žadatele fu LEONINO CZ 
s.r.o. , Tovární 43,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.4. do 14.10. 2016.   
 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR U ZUBRA v ulici 
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 19,60 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxx, Šubova 46, 772 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2016.    
 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VINOTÉKA MONIKA 
v ulici Rožňavská  10, Olomouc, v rozsahu 11 m2 pro žadatele pí xxxxxxxxxxxx, Trnkova 43, 
779 00 Olomouc,  na dobu od 1.5. do 31.10.  2016.    
 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  SPORTBAR  SIGMA 
v ulici Lazecká  53 a 55, Olomouc, v rozsahu 2,1 + 2,1m2 ( zbytek je situován na zeleném 
pásu – povoluje OŽP ) pro žadatele p.xxxxxxxxxxxxxx, Kluče 7, Lošov 198, 779 00 Olomouc, 
na dobu od 16.4. do 15.10. 2016.   
 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  XIN GANG WAN  
v ulici  Ztracená 2, Olomouc, v rozsahu 27 m2  pro žadatele fu Lu Fei s.r.o., Michalská 2, 779 
00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10.  2016. 
 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR KOKTEJLY A 
SNY v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 48,6 m2 pro žadatele fu Koktejly a sny Catering 
s.r.o., Bořivojova 7,  779 00 Olomouc, na dobu  od 1.4. do 31.10. 2016.   
 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR MI CASA SU 
CASA v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 56,25 m2 pro žadatele   p. xxxxxxxxxxxxx, 
Polská 59, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2016.      
 

15. souhlasí 
s umístěním  předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VARNA v ulici 
Riegrova 6, Olomouc, v rozsahu 45,6 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxx, Pod Kopečkem 149/11, 
Samotišky, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2016. 
 

16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LA GIRALDILLA v ulici 
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 44,1 m2 pro žadatele   ŠERO CATERING, s.r.o., Mlýnský 2, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2016.     
 

17. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Kavárna DRÁPAL 
v ulici Havlíčkova 3, Olomouc, v rozsahu 20 m2 a předzahrádka pro sezónní provoz 
restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL v ulici tř.Svobody 18, Olomouc, v rozsahu 10 m2 
+ 4m2  pro žadatele  fu Restaurace Drápal s.r.o., Havlíčkova 637/1,  779 00 Olomouc,  
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na dobu  od 1. 5. do 30.9.  2016.     
 

18. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  Vinotéka U TŘÍ 
BRATŘÍ v ulici Hrnčířská 6, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2  pro žadatele   p. xxxxxxxxxxxx, 
Hrnčířská 6, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2016.      
 

19. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CROSS CAFE v ulici  
Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 31 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx, Zádvoří 3021/21, 
700 30 Ostrava 30,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2016.   
 

20. souhlasí 
s umístěním  předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení STARÉ ČASY  v ulici 
Rožňavská 10 , Olomouc, v rozsahu 16,25 m2  pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Rožňavská 16, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 30.9. 2016. 
 

21. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ROCKSTAR CAFÉ 
BAR v ulici Lafayettově 10, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx, 
Na Vozovce 24,  779 00 Olomouc, na dobu  od 1.4. do 31.10.  2016. 
 

22. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PIVOVAR 
RIEGROVKA v ulici  Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele fu Pivovar 
Riegrova 22 s.r.o., Werichova 8, 779 00 Olomouc,   na dobu  od 1.4. do 31.10.  2016.   
 

23. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení NAŠE CAFÉ v ulici 
Dolní náměstí 15 , Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele  Sociální družstvo Stabilita 
Olomouc, Lafayettova 9, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2016.   
 

24. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA AIDA 
v ulici Horní náměstí 4, Olomouc, v rozsahu 50m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxx, Sušilova 2a, 
796 01 Prostějov, na dobu od 1.4. do 31.10.2016.      
 

25. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BISTRO MY MEAL 
v ul. tř.Míru 32, 779 00 Olomouc, v rozsahu 52,5 m2 pro žadatele fu My Meal Delivery s.r.o., 
U Mlýnského potoka 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2016. 
 

26. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR Q7 v ulici  
Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatelku  pí xxxxxxxxxxxx, Sídliště 
Osvobození 21, 682 01 Vyškov - Dědice,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2016.   
 

27. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení DIVADELNÍ KLUB 
v ulici  Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 48 m2 pro žadatele fu RK Invest s.r.o., Dornych 
2a, Trnitá 420, 602 00 Brno,   na dobu  od 15.4. do 31.10. 2016.  
Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 13. 
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13 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: 14. 
 

 
 

14 IPRM - roční monitorovací zprávy,  dodatek smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
roční zprávu o postupu realizace IPRM Městské parky 
 

2. schvaluje 
roční zprávu o postupu realizace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 

3. souhlasí 
se zněním Dodatku č. 9 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc 
- Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 

4. pověřuje 
k podpisu Dodatku č. 9 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc - 
Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc primátora statutárního města Olomouce doc. Mgr. 
Antonína Staňka, Ph.D. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

15 Nákup bezemisních vozidel pro MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s obsahem projektu a postupem přípravy dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
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16 Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc - složení řídícího 
výboru 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
složení řídícího výboru projektu MAP dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

17 Individuální dotace v oblasti školství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
individuální dotace dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 19. 4. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 
 

18 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc - 
zajištění rozpočtového krytí oprav a údržby slavnostního sálu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s rozpočtovou změnou související se zajištěním rozpočtového krytí oprav a údržby 
slavnostního sálu ve Fakultní základní škole Komenium a Mateřské škole Olomouc, 8.května 
29 dle důvodové zprávy  
 

3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit rozpočtovou změnu související se zajištěním 
rozpočtového krytí oprav  a údržby slavnostního sálu  ve Fakultní základní škole Komenium 
a Mateřské škole Olomouc, 8.května 29 dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
předložit rozpočtovou změnu související se zajištěním rozpočtového krytí oprav a údržby 
slavnostního sálu ve Fakultní základní škole Komenium a Mateřské škole Olomouc, 8.května 
29, Zastupitelstvu města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

 
 

19 Požární ochrana  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2015 
 

2. schvaluje 
prioritní úkoly na úseku požární ochrany na rok 2016 a preventivní požární kontroly 
dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce  
u organizací města za rok 2016 
T: leden 2017 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

4. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací města za rok 2016 
T: březen 2017 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 
 

20 Veřejná zakázka č. 16003 - Lesní cesta - Berounka - odvolání 
usnesení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. odvolává 
usnesení o zahájení této veřejné zakázky ze dne 1.3.2016 na základě důvodu uvedeného 
v důvodové zprávě 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
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21 Veřejná zakázka č. 16043 - Radnice Olomouc - oprava střechy 
a krovu - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru. 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení. 
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 
c) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností RTS, a.s., 
Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno – Židenice, IČ 25533843. 
 

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

4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 1. 
 

 
 

22 Veřejná zakázka č. 16028 - MMOl - dodávka 3 vozidel               
na leasing (prodej 5 vozidel) - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení. 
 

3. ustavuje 
členy komisí 
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. 
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4. pověřuje 
tajemníka Bc. Jana Večeře 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu leasingových smluv, případně dodatků k leasingovým smlouvám s vítězným 
uchazečem. 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 23. 3. 
 

 
 

23 Veřejná zakázka č. 16006 - Holický les - následná údržba        
po dobu 24 měsíců - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru. 
 

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

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 4. 
 

 
 

24 Veřejná zakázka č. 15148 - Dolní náměstí č. 19/47 - stavební 
úpravy - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem "Dolní náměstí č. 19/47 – stavební úpravy ", archivní číslo 15148. 
 

2. ukládá 
v případě schválení výběru nejvhodnější nabídky odboru majetkoprávnímu vyhotovit záznam 
o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku k uvedené 
veřejné zakázce. 
T: 5. 4. 2016 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

3. pověřuje 
v případě schválení výběru nejvhodnější nabídky náměstka primátora RNDr. Ladislava 
Šnevajse k podpisu záznamu o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před 
vznikem závazku k uvedené veřejné zakázce. 
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4. ukládá 
v případě schválení výběru nejvhodnější nabídky náměstku primátora RNDr. Ladislavu 
Šnevajsovi podepsat záznam o provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před 
vznikem závazku k uvedené veřejné zakázce. 
T: 5. 4. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

5. schvaluje 
v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 23. 5. 
 

 
 

25 Veřejná zakázka č. 16051 - Ordinace praktického lékaře         
pro osoby bez přístřeší - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s Vnitřním předpisem č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek statutárního města 
Olomouce, čl. 9 zajistit výkon těchto služeb formou přímého zadání předem vybranému 
poskytovateli – Charitě Olomouc, a uzavření smluvního vztahu s definovaným předmětem 
plnění. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu smlouvy s poskytovatelem těchto 
služeb. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 6. 
 

 
 

26 Veřejná zakázka č. 16054 - Nákup elektrické energie pro rok 
2017 - zahájení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce "Nákup elektrické energie pro rok 2017", archivní číslo 16054. 
 

2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
tajemníka Bc. Jana Večeře k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 23. 7. 
 

 
 

27 Veřejná zakázka č. 16057 - Oprava tramvajové trati                  
tř. Svobody, Olomouc - SO 02 Oprava komunikace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

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

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

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 23. 8. 
 

 
 

28 Přijetí účelové dotace na zajištění sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí účelové dotace poskytnuté Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
 

4. ukládá 
ihned podepsat smlouvu o účelové dotaci věcně příslušným náměstkem primátora 
T: 5. 4. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

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

 
 

29 Žádost o čerpání finančních prostředků z investičního fondu 
MDO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporučuje 
vydat souhlas s čerpáním investičního fondu MDO dle DZ 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit 
s rozhodnutím RMO příspěvkovou organizaci 
T: 5. 4. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 
 

30 Aquapark - provozní zpráva za rok 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. schvaluje 
vyplacení zálohy služebného dle schváleného harmonogramu  dodatku č.7 Koncesní 
smlouvy, uzavřené mezi SMOL a společností AQUAPARK OLOMOUC a.s. 
 

3. ukládá 
vyplatit zálohu služebného dle schváleného harmonogramu  dodatku č.7 Koncesní smlouvy, 
uzavřené mezi SMOL a společností AQUAPARK OLOMOUC a.s. 
T: 5. 4. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 28. 
 

 
 

31 Letiště Olomouc Neředín - Změna režimu hospodaření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se změnou správy majetku na letišti Olomouc Neředín dle bodu 1.c) důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
se změnou správce letiště dle bodu 1.f) důvodové zprávy 
 

4. bere na vědomí 
vzory smluv   dle přílohy č.3 a č.4  důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
finanční pokrytí odměny za prostou správu dle bodu 1.e) důvodové zprávy 
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6. ukládá 
odboru investic na základě podkladů odboru dopravy zahájit otevřené zadávací řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na správce letiště dle bodu 1.f) důvodové zprávy 
T: 21. 6. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

7. ukládá 
odboru ekonomickému zařadit částku do rozpočtu odboru dopravy dle bodu 1.e) důvodové 
zprávy 
T: 21. 6. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

8. souhlasí 
s řešením palivového hospodářství dle bodu 2.d) důvodové zprávy 
 

9. ukládá 
odboru dopravy vypovědět smlouvu se spol. Twin Trans dle bodu 2.d) důvodové zprávy 
T: 24. 5. 2016 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

10. ukládá 
odboru dopravy ve spolupráci s odborem právním předložit darovací smlouvu dle bodu 2.c) 
a 2.d) důvodové zprávy 
T: 21. 6. 2016 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

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

 
 

32 Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
- z funkce člena KMČ č. 11 Olomouc - Tabulový vrch pana xxxxxxxxxxxxxxxx 
- z funkce člena Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost pana xxxxxxxxxxxxxx 
 

3. jmenuje 
- do funkce člena KMČ č. 11 Olomouc - Tabulový vrch pana xxxxxxxxxxxxxxxxx 
- do funkce člena Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

4. ukládá 
informovat předsedy, tajemníky, odvolané a nově jmenované členy komisí o schválených 
změnách 
T: 5. 4. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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33 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu         
o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" 
dle upravené důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2016 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 
 

 
 

34 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru 
ekonomickém Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
organizační změnu v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce s účinností              
od 1. 4. 2016 
 

2. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2016 
 

3. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 1. 
 

 
 

35 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru 
živnostenském Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce s účinností            
od 1. 6. 2016 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 2. 
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36 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru dopravy 
a odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změny v odboru dopravy a odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města 
Olomouce dle upravené důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2016 
 

3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
v roce 2016 
 

4. ukládá 
předložit návrh dodatku "Podpisového řádu SMOl a Organizačního řádu MMOl a MPO" 
T: 5. 4. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

5. ukládá 
předložit RMO zhodnocení stavu funkčnosti realizovaných organizační změn a předkládat 
případné návrhy na doplnění kompetencí 
T: 21. 6. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 3. 
 

 
 

37 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi         
v oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv na zajištění výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu 
s obcemi Dub nad Moravou, Křelov-Břuchotín, Liboš, Svésedlice a Těšetice dle důvodové 
zprávy 
 

3. ukládá 
zaslat podepsané veřejnoprávní smlouvy ke schválení a podpisu jednotlivým obcím 
a následně požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o vyslovení souhlasu dle § 160 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
T: 3. 5. 2016 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
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4. ukládá 
zajistit realizaci organizačních opatření souvisejících s výkonem působnosti 
T: 21. 6. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí stavebního odboru 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 4. 
 

 
 

38 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
podepsat výzvu k úhradě smluvní sankce dle upravené důvodové zprávy 
T: ihned 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

   JUDr. Martin Major, MBA 
   1. náměstek primátora 

  

 


