
 

USNESENÍ 
 

z 68. schůze Rady města Olomouce, konané dne 8. 11. 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 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 8. 11. 2016 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemku parc. č. 214/2 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměry částí předmětného pozemku budou upřesněny až 
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 1261 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 614/3 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

4. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 1721/6 ostatní plocha v k. ú Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1663 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, tech. vyb., 
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy 
bod č. 2.3. 
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6. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 532/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 1294 
zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4. 
 

7. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 343 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

8. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 611/4 zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 
 

9. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

10. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 487/71 orná půda o výměře 14,1 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc a část pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 21,1 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI GENERÁLA 
PÍKY 319/14, OLOMOUC a SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI 
GENERÁLA PÍKY 323/14a, OLOMOUC dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

11. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 790 ostatní plocha o výměře 220 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

12. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 46/32 zahrada o výměře 303 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

13. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 1863/81 orná půda o výměře 1625 m2, parc. č. 
1863/270 orná půda o výměře 481 m2, parc. č. 1944/2 orná půda o výměře 429 m2 a části 
pozemků parc. č. 1850/46 orná půda o výměře 2091 m2 a parc. č. 1983/70 ostatní plocha 
o výměře 5 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, pozemek parc. č. 211/46 orná 
půda o výměře 1949 m2 a pozemek parc. č. 211/47 orná půda o výměře 1940 m2, vše v k. ú. 
Vsisko, obec Velký Týnec dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

14. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 1863/89 orná půda o výměře 759 m2 a parc. č. 
1863/90 orná půda o výměře 819 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

15. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 383 ostatní plocha o výměře 852 m2 v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

16. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 1843/117 orná půda o výměře 938 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

17. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 379/70 orná půda o výměře 445 m2, parc. č. 376/14 
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orná půda o výměře 299 m2 a parc. č. 377/81 orná půda o výměře 238 m2, vše  k. ú. 
Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

18. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 262/29 orná půda o výměře 1192 m2, parc. č. 276/10 
orná půda o výměře 951 m2 a části pozemku parc. č. 313/31 orná půda o celkové výměře 
1941 m2, vše  k. ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

19. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 318/49 orná půda o výměře 1430 m2, parc. č. 318/32 
orná půda o výměře 9 m2, parc. č. 318/50 chmelnice o výměře 171 m2, parc. č. 318/51 
chmelnice o výměře 258 m2, parc. č. 318/52 ostatní plocha o výměře 9 m2 a parc. č. 346/52 
orná půda o výměře 1607 m2 vše  k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.17. 
 

20. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 1856/18 orná půda o výměře 662 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

21. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 477/63 orná půda o výměře 5574 m2 a parc. č. 477/64 
orná půda o výměře 1807 m2, vše k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.19. 
 

22. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 346/46 orná půda o výměře 8676 m2 v k. ú. Topolany 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

23. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 354 orná půda o výměře 2742 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

24. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 1000/31 orná půda o výměře 9797 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 

25. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č 776/10 orná půda o výměře 4980 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 

26. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV-NAJ/001653/2016/Sul ze dne 18. 5. 2016 uzavřené 
se spolkem Spolek přátel olomouckého jazzu a společností CHOMOUT s.r.o., jejímž 
předmětem je nájem části pozemku parc. č. 87/24 ostatní plocha o výměře 6 m2 se všemi 
součástmi a příslušenstvím, tj. zejména oplocením, části pozemku parc. č. 87/26 ostatní 
plocha o výměře 9 410 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zahradní restaurací, 
promítací kabinou, objektem bývalého WC, oplocením, venkovním areálovým osvětlením, 
pódiem vč. jeho zastřešení, plátna a šaten se sociálním zařízením, hledištěm vč. sedaček, 
zábradlím, a pozemku parc. č. st. 1380 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 m2, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, tj. pískovcovou zídkou s kovovou bránou a dlážděným 
vjezdem, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc spočívající v rozšíření předmětu nájmu 
o části pozemků parc. č. 87/24 ostatní plocha o výměře 111 m2 a parc. č. 87/26  ostatní 
plocha o výměře 30 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a ve změně výše 
nájemného z 41 322,- Kč bez DPH/rok na 41 886,- Kč bez DPH/rok, kdy ke stanovené výši 
nájemného bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
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předpisů dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

27. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/6/2011/Plh ze dne 6. 4. 2011 uzavřenou se spolkem 
TJ MILO Olomouc, z.s., jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 132/23 ostatní 
plocha o výměře 10 556 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spočívající 
v pronájmu dalšího pozemku, a to pozemku parc. č. 132/21 ostatní plocha o výměře 988 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a v udělení souhlasu s vybudováním dočasné 
stavby oplocení na části pozemku parc. č. 132/23 ostatní plocha o výměře 10 556 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

28. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 224/1 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

29. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 1114 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

30. schvaluje 
nájem pozemků parc. č. st. 234 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, parc. č. st. 235 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m2, parc. č. st. 244 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 838 m2, parc. č. 22/8 ostatní plocha o výměře 2 871 m2, parc. č. 22/9 ostatní 
plocha o výměře 172 m2, parc. č. 22/10 ostatní plocha o výměře 1238 m2, parc. č. 22/11 
ostatní plocha o výměře 187 m2 a části pozemku parc. č. 22/14 ostatní plocha o výměře 
2 507 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

31. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 189 zahrada o výměře 210 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

32. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky částí pozemků parc. č. 573/2 ostatní plocha o výměře 26 m2 a parc. 
č. 1420/4 ostatní plocha o výměře 115 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

33. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o koupi části pozemku parc. č. 1444/8 orná půda o výměře 
1339 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 267 ostatní plocha o výměře 
84 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

35. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 288/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
na kterém se nachází budova č. p. 196, objekt k bydlení, ve vlastnictví kupujících, manželům 
xxxxxxxxxxxxxx do společném jmění manželů za kupní cenu ve výši 142 420,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

36. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 501/29 ostatní plocha a pozemku parc. č. 502/5 ostatní plocha, oba 
v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany, společnosti WEBA Olomouc, s.r.o., za kupní cenu ve 
výši 15.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
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37. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 5.1. 
 

38. revokuje 
usnesení RMO ze dne 13. 9. 2016, bod programu 2, bod 5. 2. ve věci schválení uzavření 
dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2010/Hoa mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností Dražby.net s.r.o., 
jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

39. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
Dražby.net s.r.o., jako budoucím dárcem, s termínem pro uzavření darovací smlouvy do 
31. 3. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

40. ukládá 
odboru správy městských komunikací a MHD prověřit, jak je provozováno veřejné osvětlení a 
jak je hrazena elektrická energie spotřebovaná v souvislosti s provozem veřejného osvětlení 
na pozemku parc. č. 779/18 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a případně příjmout 
potřebná opatření dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
T: 6. 12. 2016 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

41. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace - prodloužení a napojení ul. Tovačovského, 
chodníků podél ul. Tovačovského, ul. Tovární, ul. Ostravská, ul. Hodolanská a veřejného 
osvětlení na pozemcích parc. č. 125/2, parc. č. 824/2 a parc. č. 120/4, vše ostatní plocha v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, se společností SERGE FASHION E.K.J. s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 
 

42. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby splaškové kanalizace DN 450 a DN 250(část 1 a část 2), 
vodovodu DN 150 a DN 100 (část 1 a část 2) vybudované v rámci stavby „Bytové domy B1, 
B2 a B3“ mezi společností STAFOS REAL, s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem 
Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 242,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

43. schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/5/2012/Hoa 
uzavřené mezi  statutárním městem Olomouc a společností STAFOS REAL, s.r.o., kterým 
dojde k zúžení předmětu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

44. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2013/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

45. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
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BKS/9/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Štýbnar & Finance s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 

47. souhlasí 
s nepodáním žaloby na nahrazení projevu vůle pana xxxxxxxxxxxxxx týkající se nabytí stavby 
vodovodního řadu na pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc, 
dle smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/16/2012/Hoa dle důvodové 
zprávy bod č. 5.8. 
 

48. odvolává 
právo provést stavbu vodovodního řadu na pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc, udělené panu xxxxxxxxxxxxxx na základě smlouvy o uzavření 
budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/16/2012/Hoa ze dne 16. 1. 2013 ve znění dodatku č. 
1 dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 

49. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností EG CITY s.r.o. 
na stavbu 6 parkovacích stání na pozemku parc. č. 959/7 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, blíže specifikovanou v kolaudačním souhlasu č.j. 
SMOL/OPK/79/4590/2013/Vr ze dne 25. 11. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 5.8.  
 

50. schvaluje 
podání žaloby na nahrazení projevu vůle společnosti EG CITY s.r.o. k uzavření darovací 
smlouvy na stavbu 6 parkovacích stání na pozemku parc. č. 959/7 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, blíže specifikovanou v kolaudačním souhlasu č.j. 
SMOL/OPK/79/4590/2013/Vr ze dne 25. 11. 2013, do vlastnictví SMOl, dle důvodové zprávy 
bod č. 5.8. 
 

51. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností DS Olomouc s.r.o. 
na stavby příjezdové komunikace napojené na ul. Jižní, 35 parkovacích stání, chodníky podél 
severní a východní části objektu na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda  a parc. č. 1232/12 
ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, blíže specifikované v kolaudačním 
souhlasu č.j. SMOL/112489/2015/OS/PK/Kra ze dne 25. 5. 2015  za kupní cenu ve výši 484,- 
Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.8.  
 

52. schvaluje 
podání žaloby na nahrazení projevu vůle společnosti DS Olomouc s.r.o. k uzavření kupní 
smlouvy se statutárním městem Olomouc na stavby příjezdové komunikace napojené na ul. 
Jižní, 35 parkovacích stání, chodníky podél severní a východní části objektu na pozemcích 
parc. č. 776/1 orná půda a parc. č. 1232/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, blíže specifikované v kolaudačním souhlasu č.j. SMOL/112489/2015/OS/PK/Kra ze 
dne 25. 5. 2015 za kupní cenu ve výši 484,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 

53. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č. 619/6, parc. č. 624/1, parc. č. 624/16, parc. č. 624/25, 
parc. č. 624/26 a parc. č. 866, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 

54. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení na pozemcích parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č. 619/6, 
parc. č. 624/1, parc. č. 624/16, parc. č. 624/25, parc. č. 624/26 a parc. č. 866, vše ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města 
Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
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55. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 735/35 orná půda, parc. č. 735/34 ostatní plocha a parc. č. 735/27 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.2.  
 

56. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 735/35 orná půda, parc. č. 735/34 
ostatní plocha a parc. č. 735/27 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.  
 

57. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1942 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.  
 

58. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 616/8 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 

59. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 639 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 

60. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1416/2, parc. č. 1416/3, parc. č. 1416/4, vše ostat. pl., v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.  
 

61. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 331/2 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc  ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 

62. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 776/1 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.  
 

63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 116/17 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.  
 

64. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 468 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 8 zahrada, parc. 
č. 111/1, parc. č. 128/4 a parc. č. 297, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.  
 

65. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
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pozemku parc. č. 1045/26 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.  
 

66. revokuje 
usnesení RMO ze dne 13. 9. 2016, bod programu 2, bod 6. 4. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního  kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 103/31 ostatní plocha 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.12.  
 

67. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 103/31 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.12.  
 

68. revokuje 
usnesení RMO ze dne 16. 10. 2012 bod programu č. 2., bod č. 3. 35. důvodové zprávy ve 
věci schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívajícího 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 pozemcích parc. č. 1116/1 ostat. pl., parc. č. 1116/2 ostat. pl., vše 
v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 453/13 ostat. pl., parc. č. 96/4 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.  
 

69. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení  na pozemcích parc. 
č. 1116/1, parc. č. 1116/2 a parc. č. 451/6, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc a parc. č. 115/17 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.  
 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče  komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 453/5 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc a uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 323/1, parc. č. 324/3, parc. č. 79/1, parc. č. 324/4, 
parc. č. 324/5 a parc. č. 79/5 vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.  
 

71. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
zařízení - rozvaděče  komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 
453/5 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 323/1, parc. č. 324/3, 
parc. č. 79/1, parc. č. 324/4, parc. č. 324/5 a parc. č. 79/5 vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.14.  
 

72. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1953/1 ostatní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1951/1 ostatní plocha  v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.  
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73. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 
1953/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1951/1 
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.  
 

74. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení – rozvaděče komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě a uložení a provozování přípojky podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1029/19 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.16.  
 

75. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
zařízení – rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a uložení a 
provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1029/19 
ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.  
 

76. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování 2 kusů zařízení – rozvaděčů 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 618/1 ostatní plocha 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a uložení a provozování přípojky podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 424/3 a parc. č. 618/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.17.  
 

77. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 2 
kusů zařízení – rozvaděčů komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. 
č. 618/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a uložení a provozování přípojky 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 424/3 a parc. č. 618/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.  
 

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

 
 

3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc.č. 116/5 ostatní plocha (dle GP parc.č. 116/138) o výměře 
457 m2 a část pozemku parc.č. 75/135 ostatní plocha (dle GP parc.č. 75/158) o výměře 39 
m2, vše v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc 
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3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu Šlechtitelů - konečná autobusová zastávka s točnou 
na části pozemku parc.č. 1694/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 dle situačního zákresu, k.ú. 
Holice u Olomouce,  obec Olomouc, který je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxx na 
dobu neurčitou a bezúplatně 
 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu Tř. Míru - Neředínská, úprava křižovatky na části 
pozemku parc.č. 470/3 ostatní plocha o výměře 2 920 m2 dle situačního zákresu v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bezúplatně 
 

5. doporučuje 
ZMO schválit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 835/10 ostatní plocha o výměře 
134 m2, k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxx za 
celkovou kupní cenu ve výši 127.300,- Kč 
 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu Skate 
Park Neředín-letiště na částech pozemků parc.č. 302/13, 303, 305, 306, 309/7 dle situačního 
zákresu v k.ú. Neředín, obec Olomouc které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc, 
přičemž budoucí služebnost spočívá v právu umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav, 
úprav, údržby, změn či odstranění zařízení distribuční soustavy ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH 
 

7. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1916/58 
ostatní plocha o výměře 27 m2 dle situačního zákresu v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, přičemž právo hospodaření má Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, spočívající v právu umístění a provozování kanalizačního potrubí a v právu vstupu a 
vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění 
kanalizačního potrubí ve prospěch statutárního města Olomouc na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku zpracovaného na náklady SMOl po 
povolení užívání dokončené stavby 
 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění a provozování stavby, 
vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže stavby na části 
pozemku parc. č.  602 vodní plocha o výměře 84 138 m2 dle GP č. 301-237/2015, k.ú. Střeň, 
obec Střeň, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu náleží 
Povodí Moravy, s.p. na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši  2.574,- Kč + DPH 
 

9. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 72/1 ostatní plocha v rozsahu 
dočasného záboru do 20 m2 dle situačního zákresu v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, 
který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje na 
dobu určitou a za nájemné v celkové výši nepřesahující 12.400,- Kč + DPH 
 

10. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě, opravách 
a úpravách za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti podzemního komunikačního 
vedení k pozemku parc.č. 286 ostatní plocha o výměře 2 098 m2 dle GP č. 663-140/2016 v 
k.ú. Lazce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc, ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na dobu neurčitou a za jednorázovou 
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úplatu ve výši 100,- Kč + DPH 
 

11. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 470/3 
ostatní plocha o výměře 2 920 m2, parc.č 480/3 ostatní plocha o výměře 7 611 m2 dle 
situačního zákresu vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc, spočívající v právu zřízení, provozování, údržbě, opravách podzemního 
komunikačního vedení a v právu provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za 
účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti ve prospěch České telekomunikační 
infrastruktury, a.s. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úplatu ve výši 100,- Kč + DPH 
 

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

 
 

4 Veřejná zakázka č. 16148 - Rámcová smlouva na dodávku 
kancelářských potřeb MMOl - zrušení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. ruší 
v souladu s ust. § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zadávací řízení, archivní číslo 
16148. 
 

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

 
 

5 Rozpočtové změny roku 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2016 dle upravené důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016 
dle upravené důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2017 - 1. čtení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu k návrhu rozpočtu SMOl na rok 2017 včetně všech upravených příloh 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 6. 
 

 
 

7 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle upravené 
důvodové zprávy bod 1a) 
b) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1b) 
c) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1c) 
 

3. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2)  
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

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

3. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního 
určení, dle předložené nájemní smlouvy 
 

4. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního 
určení, dle předložené nájemní smlouvy 
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5. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního 
určení, dle předložené nájemní smlouvy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

9 Výzvy ITI č. 1 až 4 a harmonogram výzev na roky 2016 a 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
výzvy č. 1 až 4 nositele ITI Olomoucké aglomerace pro předkládání projektových záměrů 
o poskytnutí podpory k realizaci integrovaného projektu (dle příloh č. 1-4 důvodové zprávy). 
 

3. schvaluje 
harmonogram výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace na roky 2016 a 2017. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

10 Jihoslovanské mauzoleum 2. etapa - žádost o dotaci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s podáním žádosti o státní účelovou dotaci Ministerstva obrany na zabezpečení péče 
o válečné hroby dle čl. č. 2 důvodové zprávy 
 

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

 
 

11 Masarykova tř. 50 a Tomkova 40 - posouzení nákladů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
průběžně vytipovávat vhodné nemovitosti pro umístění odboru agendy řidičů a motorových 
vozidel a případně archivu 
T: pololetně 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

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

Bod programu: 12. 
 

 
 

12 Akademická, rekonstrukce kanalizace - přeložka sítě CETIN 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
ekonomickému odboru ihned podepsat předběžnou řídící kontrolu dle bodu C.2 důvodové 
zprávy 
T: 22. 11. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci překládky SEK č. VPI/MS/2016/00128 
 

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

 
 

13 Realizace dětských hřišť a sportovišť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
navrhovaný postup zadávání dětských hřišť a sportovišť dle bodu č. 3 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic realizovat dětská hřiště a sportoviště dle varianty 2/ dle bodu č. 4 důvodové 
zprávy 
T: červen 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 
 

14 Východní tangenta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
ihned odpovědět ŘSD dle závěru důvodové zprávy 
T: 22. 11. 2016 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

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

 
 

15 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 
 

16 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: 17. 
 

 
 

17 Pěší zóna - dopravní studie 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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18 Škodní a likvidační komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.1. důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.2. důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s prověřením možnosti odprodeje nedokončeného majetku Fakultní nemocnici Olomouce dle 
bodu 1.3. důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOL dle bodu 1.3. důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

19 Smlouva o zápůjčce požárního automobilu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zápůjčku dle důvodové zprávy  
 

3. pověřuje 
podpisem smlouvy o zápůjčce dle přílohy důvodové zprávy 
T: 22. 11. 2016 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 
 

20 Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatel je Statutární město Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu platových předpisů u ředitelů příspěvkových organizací dle nařízení vlády č. 316/2016 
Sb. 
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3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 
T: 22. 11. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 
 

21 Souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku - MFO 
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: 22. 11. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 
 

22 Rozpracování podnětů z diskuze z 12. zasedání ZMO 
konaného 17.10.2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
podněty zastupitelů vznesené na 12. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 

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

 
 

23 Městský bál 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
termín konání městského bálu dne 14. ledna 2017 
 

3. schvaluje 
konání městského bálu v prostorách Výstaviště Flora Olomouc, a.s., pavilon A 
 



 18 

4. ukládá 
odboru kanceláře primátora uzavřít na uvedený termín závaznou objednávku 
T: 6. 12. 2016 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

5. pověřuje 
primátora k podpisu smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností Výstaviště 
Flora Olomouc, a.s. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 26. 
 

 
 

24 Organizační záležitosti - zřízení společensky účelného 
pracovního místa v Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zřízení společensky účelného pracovního místa v Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 
 

 
 

25 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s UP Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s UP Olomouc dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
věcně příslušného náměstka PhDr. Pavla Urbáška k podpisu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě s UP Olomouc 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 
 

26 Významné aktivity, individuální dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přidělení dotace v kapitole Významné aktivity, individuální dotace  u žádosti č. 12835 dle 
důvodové zprávy  
 

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

 
 

27 Zahraniční služební cesta - převzetí ceny v Bruselu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s účastí dle předložené důvodové zprávy 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


