
 

USNESENÍ 
 

z 70. schůze Rady města Olomouce, konané dne 22. 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 22. 11. 2016 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- bod 15, část 3 usnesení RMO ze dne 1.12.2015, týkající se kanalizace v ul. Kačení 
- bod 24, část 2 usnesení RMO ze dne 19.7.2016, týkající se nového vjezdu do areálu FNOl 
- bod 24, část 3 usnesení RMO ze dne 13.9.2016, týkající se požadavků KMČ na vypracování 
PD 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to nebytovou jednotku č. 
670/19 v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) na pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 
1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 
na domě č. p. 670, 671 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na pozemku 
parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 447/23 zahrada o výměře 506 m2 a parc. č. 447/24 
zahrada o výměře 312 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.2. 
 

3. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/21/2013/S ze dne 31. 7. 2013 uzavřené se 
společností CARMAN-HOME, s.r.o., jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 1566 
ostatní plocha o výměře 836 m2 a části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 
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1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k prodloužení doby nájmu z 31. 12. 2016 
na 30. 6. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

4. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/5/2013/S ze dne 31. 7. 
2013 uzavřené se společností CARMAN-HOME, s.r.o., jejímž předmětem je budoucí prodej 
pozemku parc. č. 1566 ostatní plocha o výměře 836 m2 a části pozemku parc. č. 1568/1 orná 
půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou. Změnou smlouvy o budoucí kupní smlouvě by mělo dojít 
k prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 146/6 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova č. p. 1056, byt. dům, která 
není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

6. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 805/6 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 2 m2 a 
parc. č. 806/1 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

7. nevyhovuje žádosti 
společnosti RELIABILITY s.r.o. o nájem částí pozemků parc. č. 805/6 ostatní plocha (dle GP 
díl „a“) o výměře 2 m2 a parc. č. 806/1 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 5 m2, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

8. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 15/21 zahrada (dle GP parc. č. 15/29 zahrada) o výměře 
34 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

9. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 75/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 75/156 ostatní 
plocha o výměře 20 m2 a parc. č. 75/157 ostatní plocha o výměře 3 m2) o celkové výměře 23 
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

10. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 295/1 orná půda o výměře 392 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

11. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemku parc. č. 295/1 orná půda o celkové výměře 16 m2 a 
část pozemku parc. č. 295/5 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc. Výměra částí pozemků bude upřesněna po zpracování GP dle důvodové zprávy 
bod č. 2.6. 
 

12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 6 zahrada části pozemku parc. č. 
1046/1 ostatní plocha o výměře 35 m2, části pozemku parc. č. 1215 ostatní plocha o výměře 
138 m2 a části pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

13. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 6 zahrada o výměře 211 m2, část pozemku parc. č. 
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1046/1 ostatní plocha o výměře 35 m2, část pozemku parc. č. 1215 ostatní plocha o výměře 
138 m2 a část pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Olomouc- Černovír o bezúplatný převod, 
případně prodej části pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 85 m2 a částí pozemku parc. č. 
1215 ostatní plocha o celkové výměře 15 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

15. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 4 zahrada o výměře 85 m2, parc. č. 1045/20 ostatní 
plocha o výměře 6 m a části pozemku parc. č. 1215 ostatní plocha o celkové výměře 15 m2, 
vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

16. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/43/2012/Plh ze dne 4. 7. 2012 uzavřenou se 
společností ARES CZ s.r.o., jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 75/79 ostatní 
plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by 
mělo dojít ke snížení výše nájemného z  3.099,- Kč bez DPH/m2 reklamní plochy/rok na 
1324,- Kč bez DPH/m2/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 předpisů dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

17. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1908 vodní plocha o výměře 1,5 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

18. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 559/4 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

19. schvaluje 
záměr pronajmout část společných prostor o celkové výměře 0,36 m2 ve 4. NP budovy č. p. 
19, byt. dům, ul. Dolní náměstí č.o. 47, která je součástí pozemku parc. č. st. 442 zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti RIO Media a.s. Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

20. schvaluje 
záměr udělit souhlas podle § 2307 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů s převodem Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 
18.11.2014 uzavřené s xxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání o 
celkové výměře 43,30 m2 v 1. NP budovy č.p. 67, bydlení, na ulici Jilemnického č.o. 29, která 
je součástí pozemku parc.č.st. 80 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc, na paní xxxxxxxxxxxxx Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

21. schvaluje 
udělení souhlasu společnosti Lesy města Olomouce, a.s. s provedením technického 
zhodnocení lesní cesty „LC Okružní“, která je součástí pozemků parc. č. 3049/1 lesní 
pozemek, parc. č. 3049/2 lesní pozemek a parc. č. 2601 trvalý travní porost, vše v k. ú. 
Huzová, obec Huzová, dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

22. souhlasí 
s odložením splatnosti nájemného v souvislosti s investiční akcí „LC Okružní“ dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 
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23. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Tř. Svobody - propojovací chodník (Trinity - 
Moravské divadlo)" na pozemcích parc. č. 75/128 a parc. č. 75/146, vše ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Hotel TRINITY, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2. 
 

24. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním vodovodní přípojky DN 100 DN o délce 
3 m na pozemku parc. č. 978/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s paní 
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

25. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 22/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. 
ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

26. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 529 ostatní plocha o  výměře 15 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

27. nevyhovuje žádosti 
společnosti TOS Olomouc, s.r.o. o snížení nájemného na 35,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6. 
 

28. schvaluje 
snížení nájemného u nájmu pozemku parc. č. 1062/66 ostatní plocha o výměře 127 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti TOS Olomouc, s.r.o. na 40,- Kč bez DPH/m2/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 předpisů, se zdůvodněním dle upravené důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

29. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/22/2013/Vr ze dne 15. 4. 2013, ve znění dodatku č. 
1, uzavřené se společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o., jejímž předmětem je nájem částí 
pozemků parc. č. 111/23 o výměře 14 192 m2, parc. č. 111/26 o výměře 19 652 m2, parc. č. 
468 o výměře 137 m2, parc. č. 469 o výměře 23 m2, vše ostatní plocha, parc. č. 97/2 trvalý 
travní porost o výměře 8 634 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, a částí pozemků parc. č. 
128/5 o výměře 132 m2 a parc. č. 21/1 o výměře 624 m2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, spočívající v prodloužení termínů pro předložení kolaudačního 
souhlasu na výstavbu sportovně rekreačního areálu „Golf akademie Olomouc“, vč. technické 
a dopravní infrastruktury - I. etapa, a pro instalaci bezpečnostních prvků ve formě ochranných 
sítí podél plánované cyklotrasy a zajištění průchodu a průjezdu pro veřejnost přes komunikaci 
plánovanou na pozemku parc. č. 97/2 trvalý travní porost v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, vše 
do 30. 11. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

30. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/26/2005/M ze dne 13. 4. 2005, ve znění dodatků č. 1 
až 3, uzavřené se spolkem Lanové centrum PROUD, z.s., jejímž předmětem je nájem části 
pozemku parc. č. 24/9 ostatní plocha o výměře 5 020 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
spočívající v udělení souhlasu s vybudováním dočasné stavby – objektu zázemí lanového 
centra na předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

31. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle 
důvodové zprávy bod č. 3.9. 
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32. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 4. 2016, bod programu 2, bod 3.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

33. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

34. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 4. 2016, bod programu 2, bod 3.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 148 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

35. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 4. 2016, bod programu 2, bod 3.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení nájmu části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, 
manželům xxxxxxxxxxxxx, a manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

36. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx a manželům 
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

37. uděluje 
předběžný souhlas nájemci PAVLÍK group, s.r.o., s provedením stavebních úprav v 
prostorech sloužících podnikání o celkové výměře 209,00 m2 v 1. NP budovy č.p. 322, 
bydlení, Horní náměstí č.o. 11, která je součástí pozemku parc. č. st. 270, zastavěná plocha a 
nádvoří, v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za podmínek dle upravené důvodové zprávy 
bod č. 3.13. 
 

38. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc včetně komunikace z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod 
pozemků parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
včetně komunikace z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

40. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. 1530 orná půda o výměře 199 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za 
kupní cenu ve výši 35 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

41. svěřuje 
část pozemku parc. č. 1530 orná půda o výměře 147 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc do správy odboru životního prostředí MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

42. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 248/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 248/1 ostatní plocha) o 
výměře 1 159 m2, jehož součástí je betonová plocha, části pozemku parc. č. 249 zahrada 
(dle GP parc. č. 249 zahrada) o výměře 46 m2, pozemku parc. č. 250 zahrada, jehož součástí 
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je studna s vodovodní šachtou, a pozemku parc. č. 251/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí jsou budova bez čp/če, jiná st., a dále vedlejší stavby -  autobusová čekárna, trafika, 
oplocení a studna, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za pozemek parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, jehož 
součástí je budova bez čp/če, obč. vyb., pozemek parc. č. 121 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 18 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vyb., pozemek parc. č. 122 ostatní 
plocha o výměře 2 320 m2, jehož součástí je dlážděný chodník a zděné oplocení, a pozemek 
parc. č. 123 ostatní plocha o výměře 2 794 m2, jehož součástí je dlážděný chodník a zděné 
oplocení, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví církevní organizace 
Královská kanonie premonstrátů na Strahově s tím, že směna bude realizována bez doplatku 
cenového rozdílu se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

43. schvaluje 
zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je budova bez čp/če, obč. vyb., v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve prospěch církevní 
organizace  Římskokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce se zdůvodněním dle 
upravené důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 

44. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací MMOl zajistit projednání úpravy zřizovací listiny 
organizace Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace, Zastupitelstvem města 
Olomouce, kdy změna spočívá v rozšíření nemovitého majetku, se kterým má organizace 
Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace právo hospodařit, a to o pozemek parc. č. 
120 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. 
vyb., pozemek parc. č. 121 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je 
budova bez čp/če, obč. vyb., pozemek parc. č. 122 ostatní plocha o výměře 2 320 m2, jehož 
součástí je dlážděný chodník a zděné oplocení, a pozemek parc. č. 123 ostatní plocha 
o výměře 2 794 m2, jehož součástí je dlážděný chodník a zděné oplocení, vše v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
T: červen 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 677/6 ostatní plocha) 
o výměře 996 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 
za část pozemku parc. č. 451/25 ostatní plocha (dle GP parc. č. 451/117 ostatní plocha) 
o výměře 442 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, jejíž součástí je komunikace, ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce a část komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
nacházející se na části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 933 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc s tím, že ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje uhradí 
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 969 203,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4. 
 

46. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství 
policie Olomouckého kraje o zařazení části pozemku parc. č. 451/25 ostatní plocha o výměře 
26 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc do směny dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

47. svěřuje 
části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 677/6 ostatní plocha) o celkové 
výměře 44 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí MMOl 
dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
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48. schvaluje 
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 451/25 ostatní 
plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve výši 35,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke 
stanovené výši bezdůvodného obohacení by byla 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 předpisů, České republice s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, a to za 3 roky zpětně do dne 
předcházejícího dni zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

49. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na části pozemku parc. č. 
451/25 ostatní plocha (dle GP parc. č. 451/117 ostatní plocha) o výměře 442 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

50. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 1248/30 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 12 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc, jehož součástí je zejména dlážděný vjezd, a části pozemku parc. č. 
1248/31 orná půda (dle GP díl „c“) o výměře 12 m2, v k. ú. Droždín, obec Olomouc, jehož 
součástí jsou zejména dlážděné vjezdy, vše ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxx za 
část pozemku parc. č. 74/12 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 24 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že směna bude realizována 
bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

51. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti Mateřská škola a školní jídelna Kopretinka Olomouc, s.r.o. o prodej 
pozemku parc. č. 452/12 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.7. 
 

52. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 443/5 ostatní plocha v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

53. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 111/2 ostatní plocha o výměře 37 
m2, části pozemku parc. č. 127/7 ostatní plocha o výměře 371 m2 a části pozemku parc. č. 
12/1 ostatní plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.9. 
 

54. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 147/2 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 483 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 

55. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

56. schvaluje 
nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2017 
ve výši 132.777.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 

57. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s opravou okapového chodníku na pozemcích parc. č. 
257 a parc. č. 600/1, oba ostatní plocha, oba v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc o celkové 
výměře 27,36 m2, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce s Arcibiskupstvím 
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olomouckým dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

58. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a užívání 6 ks anglických dvorků na pozemku parc. č. 600/1 
ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. 252 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je budova 
č. p. 5, bydlení dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

59. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a užívání 6 ks anglických 
dvorků na pozemku parc. č. 600/1 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve 
prospěch pozemku parc. č. 252 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 5, bydlení dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

60. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013 bod programu č. 2, bod č. 3.23 důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 12/1 ostat. pl., parc. č. 12/34 orná půda a parc. č. 127/1 ostat. 
pl., vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 567 (jiná stavba) na pozemku 
parc. č. st. 732 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 6.2. 
 

61. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 12/1 a 
parc. č. 127/1, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 
12/34 orná půda a parc. č. st. 732 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s 
č.p. 567, jiná stavba, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
bod č. 6.2. 
 

62. nevyhovuje žádosti 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. o bezúplatné zřízení věcného břemene uložení a 
provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 509, parc. č. 512, parc. č. 508, parc. 
č. 511, parc. č. 510/1, parc. č. 432/28, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., nebo o úplatné zřízení věcného 
břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 509, parc. č. 
512, parc. č. 508, parc. č. 511, parc. č. 510/1, parc. č. 432/28, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. za úplatu ve 
výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

63. trvá 
na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene uložení a provozování  horkovodního 
vedení na pozemcích parc. č. 509, parc. č. 512, parc. č. 508, parc. č. 511, parc. č. 510/1, 
parc. č. 432/28, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. ve výši 151 800,- Kč bez DPH s tím, že ke stanovené výši 
jednorázové úplaty 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 
předpisů dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

64. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 1242/1 
ostatní plocha a parc. č. 1250/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch obce Dolany dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

65. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 1242/1 ostatní plocha a parc. č. 1250/4 ostatní 
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plocha, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch obce Dolany dle důvodové zprávy 
bod č. 6.4. 
 

66. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 
2117, parc. č. 2118 a parc. č. 913/57, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti AD TRADING, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

67. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 841/147 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

68. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene uložení a provozování 
přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 841/147 ostatní plocha v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 
 

69. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 394/20 ostatní plocha a parc. č. 1028/17 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.7. 
 

70. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene uložení a  provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 394/20 ostatní plocha a parc. č. 
1028/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

71. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 547/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

72. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 547/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

73. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 89/1 orná půda, parc. č. 293/2, parc. č. 293/3 a parc. č. 293/4, vše ostatní 
plocha, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

74. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 89/1 orná půda, parc. č. 293/2, 
parc. č. 293/3 a parc. č. 293/4, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

75. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 296 zahrada, parc. č. 619, parc. č. 620 a parc. č. 606, vše ostatní plocha, 
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uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 296 
zahrada, parc. č. 605 a parc. č. 606, vše ostatní plocha, umístění a provozování betonového 
sloupu na pozemcích parc. č. 606 ostatní plocha a parc. č. 296 zahrada a umístění a 
provozování betonového sloupu na pozemku parc. č. 605 ostatní plocha, vše v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.10. 
 

76. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 296 zahrada, parc. č. 619, parc. č. 
620 a parc. č. 606, vše ostatní plocha, uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 296 zahrada, parc. č. 605 a parc. č. 606, vše ostatní plocha, 
umístění a provozování betonového sloupu na pozemcích parc. č. 606 ostatní plocha a parc. 
č. 296 zahrada a umístnění a provozování betonového sloupu na pozemku parc. č. 605 
ostatní plocha, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

77. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 
600/1 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

78. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 600/1 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

79. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 618/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

80. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 
618/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

81. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování 2 ks zařízení - rozvaděčů komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě, uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě a uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 1935 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.13. 
 

82. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 2 
ks zařízení - rozvaděčů komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a uložení a 
provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1935 ostatní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
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83. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování 3 ks zařízení - rozvaděčů komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě a uložení a provozování přípojky podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 627/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.14. 
 

84. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 3 
ks zařízení - rozvaděčů komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a uložení a 
provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 627/2 ostatní 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 
 

85. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1907/8 vodní plocha a parc. č. 1950/1 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 

86. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1907/8 
vodní plocha a parc. č. 1950/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.15. 
 

87. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.16. 
 

88. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1028/7 
ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 

89. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování 2 ks zařízení - rozvaděče komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 300/10 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 

90. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 2 
ks zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 
300/10 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 

91. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 350/33 a parc. č. 350/34, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 
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92. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 350/33 a parc. č. 350/34, vše ostatní 
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.18. 
 

93. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 350/21, parc. č. 350/30, parc. č. 350/31, parc. č. 350/34, parc. č. 350/35, parc. č. 
451/17, parc. č. 451/18, parc. č. 451/25, parc. č. 451/30, parc. č. 451/31, parc. č. 451/32 a 
parc. č. 497/2, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 
 

94. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 350/21, parc. č. 350/30, parc. č. 350/31, 
parc. č. 350/34, parc. č. 350/35, parc. č. 451/17, parc. č. 451/18, parc. č. 451/25, parc. č. 
451/30, parc. č. 451/31, parc. č. 451/32 a parc. č. 497/2, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.19. 
 

95. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 710/10, parc. č. 710/13, parc. č. 710/26 parc. č. 842/7 a parc. č. 841/29, vše ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.20. 
 

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

 
 

3 Protipovodňová opatření - Žádost o stanovisko k připravované 
akci Povodí Moravy „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě 
blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení 
levobřežního ramene“ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
informaci Povodí Moravy, s.p. o pořízení investičního záměru „Morava, km 230,728 – 231,934 
– přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ 
 

3. souhlasí 
s tím, aby Povodí Moravy s.p. podalo žádost o dotaci do 13.výzvy OPŽP a v těsné 
součinnosti s městem jako vlastníkem pozemků pokračovalo v projekční přípravě 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 3. 
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4 Veřejná zakázka č. 16163 - Centrální pojištění města Olomouc - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Centrální pojištění 
města Olomouc“ evidenční číslo 16163. 
 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy. 
 

4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 16185 - Rámcová dohoda na dodávku 
kancelářských potřeb MMOl - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda 
na dodávku kancelářských potřeb MMOl“ evidenční číslo 16185. 
 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy. 
 

4. pověřuje 
tajemníka Bc. Jana Večeře 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem. 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 1. 
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6 Veřejná zakázka č. 16181 - Rámcová dohoda na dodávku 
xerografického papíru - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda 
na dodávku xerografického papíru“ evidenční číslo 16181. 
 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy. 
 

4. pověřuje 
tajemníka města  Bc. Jana Večeře 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vítězným dodavatelem. 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 2. 
 

 
 

7 Veřejná  zakázka č. 16162  - Energetická úsporná opatření na 
objektu kina Metropol, Sokolská 572/25 Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
přeloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO  
 

2. vylučuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil požadavky 
zadavatele  uvedené v zadávacích podmínkách dle návrhu hodnotící komise obsaženém v 
důvodové zprávě.  
 

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

4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr.  Ladislava  Šnevajse 
a) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou 
b) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem  
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 3. 
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8 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: 5. 
 

 
 

9 Přecenění finančního majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
způsob přecenění finančního majetku ekvivalencí a pověřuje 1. náměstka JUDr. Martina 
Majora, MBA  k podpisu pokynu ekonomickému odboru k přecenění finančního majetku na 
základě předložených podkladů. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

10 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na rok 2017 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017. 
 

 

 

 

 

3. ukládá 
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1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA předložit výše citovanou vyhlášku na 
zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

11 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc – DPS 
 
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc – DPS 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc – DPS – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)  
 

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

 
 

12 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s Dodatkem č.7 zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, 
příspěvková organizace, s Dodatkem č.5 zřizovací listiny Fakultní základní školy dr.Milady 
Horákové a Mateřské školy Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace a s Dodatkem 
č.5 zřizovací listiny Fakultní základní školy a Mateřské školy Olomouc, Holečkova 10 dle 
příloh důvodové zprávy 
 

3. doporučuje 
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Zastupitelstvu města Olomouce schválit dodatky zřizovacích dle příloh důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
předložit  dodatky zřizovacích listin Zastupitelstvu města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 
 

13 Naplňování Koncepce rozvoje školství statutárního města 
Olomouce na období 2015 - 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 
 

14 Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních 
škol 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s návrhem Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech 
základních škol 
 

4. ukládá 
předložit návrh Obecně závazné vyhlášky na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 
 
 

15 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 - 
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odvod zdrojů fondu investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odvod finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, do rozpočtu zřizovatele dle bodu 1 důvodové zprávy 
T: 6. 12. 2016 
O: ředitel ZŠ 
 

3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle bodu 2 důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
zajistit realizaci rozpočtové změny dle bodu 2 důvodové zprávy 
T: 6. 12. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru školství 
 

5. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace - školy 
T: 6. 12. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 
 

16 Odměny ředitelů příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

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

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 6. 12. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 
 
 

17 Změna platového zařazení ředitelky mateřské školy 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu platového zařazení ředitelky mateřské školy dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku mateřské školy 
T: 6. 12. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

18 Investiční akce v areálu Holečkova 7 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s dokončením PD, přípravou žádosti o dotaci a realizaci celé stavební akce v roce 2017, dle 
bodu 2 důvodové zprávy  
 

3. ukládá 
zadat zpracování projektové dokumentace na realizaci nového spojovacího koridoru a úprav 
příjezdové cesty v areálu MŠ, dle bodu 3. důvodové zprávy 
T: 10. 1. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
zařadit do návrhu plánu investic na rok 2017 zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci střediska praktického vyučování pro účely poskytování sociální služby, dle bodu 
4. důvodové zprávy 
T: 10. 1. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

19 Fond pomoci olomouckým dětem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vytvoření Fondu pomoci olomouckým dětem a následné procesní kroky, dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
nastavit účetní a ekonomické parametry Fondu pomoci olomouckým dětem 
T: 6. 12. 2016 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 

vedoucí ekonomického odboru 
 

4. jmenuje 
členy, předsedu, místopředsedu a tajemníka Komise Fondu pomoci olomouckým dětem, dle 
upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

20 Změny v projektech v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu projektu Charity Olomouc, dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
změny v projektech Oblastní unie neslyšících, dle důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
změnu v projektu P-centra, dle důvodové zprávy 
 

5. ukládá 
uzavřít dodatky smluv ke změnám v projektech, dle důvodové zprávy 
T: 6. 12. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

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

 
 

21 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
záměr směnit pozemek parc.č. 249/25 trvalý travní porost o výměře 166 m2 a část pozemku 
parc.č. 265/5 orná půda (dle GP parc. č. 265/30) o výměře 1 800 m2, vše v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemku parc. 
č. 249/3 trvalý travní porost (dle GP parc.č. 249/30) o výměře 1 966 m2, v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxx. 
 

 

3. schvaluje 
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nájem pozemku parc. č. 1346/6 zastavěná plocha o výměře 576 m2 v k.ú. Droždín, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, 
s.p. za účelem provozování „Vodojemu a okolí“ na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 
za nájemné ve výši 22.234,- Kč bez DPH ročně. 
 

4. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemků parc.č. 51/3 ostatní plocha o výměře 1 067 m2, parc.č. 51/4 
ostatní plocha o výměře 427 m2, parc.č. 575/12 ostatní plocha o výměře 5 071 m2 a část 
pozemku parc.č. 51/10 ostatní plocha (dle GP parc.č. 51/21) o výměře 4 194 m2, vše v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc.č. 311/4 ostatní plocha o výměře 
704 m2 a parc.č. 311/5 ostatní plocha o výměře 626 m2, oba v k.ú. Povel, obec Olomouc ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve 
výši 9 273 000,- Kč v souladu s důvodovou zprávou. 
 

5. doporučuje 
ZMO schválit darování částí pozemku parc. č. 601/1 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 
601/26 o výměře 36 m2; pozemek parc. č. 601/27 o výměře 34 m2; díl „a“ o výměře 41 m2, 
který se slučuje do pozemku parc. č. 590/1; díl „b“ o výměře 32 m2, který se slučuje do 
pozemku parc. č. 590/2), vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace 
do vlastnictví statutárního města Olomouc. Statutární město Olomouc uhradí správní poplatek 
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

6. schvaluje 
výpůjčku části tramvajové trati v ulici 1. máje na pozemcích parc.č. 116/46 ostatní plocha, 
parc.č. 116/53 ostatní plocha a parc.č. 121/3 ostatní plocha, vše v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, v rozsahu délky 0,402424 km kolej č. 1 a 0,399929 km kolej č. 2. 
 

7. ukládá 
odboru správy městských komunikací a MHD převzetí majetku do majetkové evidence dle 
důvodové zprávy. 
T: 20. 12. 2016 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 

22 Hasičská zbrojnice Chválkovice (ORG 5206) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
další postup dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic zajistit uzavření dodatku na zpracování další varianty vzhledu zbrojnice 
T: 6. 12. 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
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Bod programu: 20. 
 

 
 
 

23 Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
zvolit v souladu se zákonem  č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce 
přísedící Okresního soudu v Olomouci paní xxxxxxxxxxxxx pro funkční období 2017 – 2021 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní xxxxxxxxxxxxx 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 21. 
 

 
 

24 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. - podnět 
představenstva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 22. 
 

 
 

25 Lesy města Olomouce - informace o PR Království 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
náměstka Mgr. Žáčka k podpisu odpovědi dle přílohy č. 1 
T: 6. 12. 2016 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

 

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

 
 

26 Plán odpadového hospodářství SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
POH SMOl na období 2017 - 2023 
 

3. ukládá 
předložit na jednání zastupitelstva POH SMOl 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

4. doporučuje 
zastupitelstvu města Olomouce schválit POH SMOl 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 
 

27 Územní studie "Slavonín - sever, Durychova" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
řešení ul. Durychova dle předložené studie  
 

3. ukládá 
průběžné provádění záchovné údržby komunikace v ulici Durychova  v rozsahu nutném pro 
zajištění bezpečné sjízdnosti a schůdnosti komunikace a to do doby její rekonstrukce 
T: ročně  
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

4. ukládá 
zahájit majetkoprávní vypořádání dle předložené studie  
T: červen 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
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28 Spolupráce s FA VUT v Brně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
návrh rámcové smlouvy o spolupráci s FA VUT v Brně dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat rámcovou smlouvu o spolupráci 
T: 6. 12. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 
 

29 Inteligentní dopravní systémy - dopravní ústředna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zpracovat projektový záměr dle bodu 5 důvodové zprávy 
T: 6. 12. 2016 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

3. ukládá 
zahájit výběrové řízení dle bodu 5 důvodové zprávy 
T: 10. 1. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 
 

30 Inteligentní dopravní systémy - parkování Sv. Kopeček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zpracovat projektový záměr dle bodu 6 důvodové zprávy 
T: 6. 12. 2016 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

3. ukládá 
zajistit zpracování projektové dokumentace dle bodu 6 důvodové zprávy 
T: 21. 3. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 
 

31 SMS parkování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zahájit výběrové řízení možnosti bezhotovostní úhrady parkovného 
T: 10. 1. 2017 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
ředitel Městské policie Olomouc 

 

3. ukládá 
ustavit pracovní skupinu pro přípravu aktualizace nařízení č. 10/2011 o placeném parkování 
v Olomouci 
T: 21. 3. 2017 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
ředitel Městské policie Olomouc 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29. 
 

 
 

32 Cyklodoprava - Rekola - spolupráce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
přeložit návrh smlouvy o spolupráci dle důvodové zprávy 
T: 24. 1. 2017 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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33 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: 31. 
 

 
 

34 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: 32. 
 

 
 

35 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

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

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 33. 
 

 
 

36 Využití podpory na projekt "JUDO KLUB OLOMOUC - 
příspěvek na činnost"   

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou  zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 34. 
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37 Využití podpory na projekt "Pomáháme znovu začít rodinám 
dětí s autismem" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 35. 
 

 
 
 

38 Využití dotace na projekt  „Vzdělávání osob se specifickými 
potřebami v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného 
záchranného systému“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 36. 
 

 
 
 

39 Využití dotací na projekty „Korunní pevnůstka – celoroční 
provoz 2015 “ a „Korunní pevnůstka – úprava centrální 
plochy“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 37. 
 

 
 
 

40 Analýza a hodnocení korupčních rizik v podmínkách 
statutárního města Olomouce v roce 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
provést interní opatření k eliminaci působení korupčních  rizik vyhodnocených dle Analýzy a 
hodnocení korupčních rizik v podmínkách SMOl v roce 2016  ve skupině "střední riziko" 
T: červen 2017 
O: vedoucí odborů 

ředitel Městské policie Olomouc 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 38. 
 

 
 
 

41 Požární hlásiče a detektory pro nevidomé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí hlásičů požárů a detektorů nebezpečných plynů dle seznamu žadatelů 
 

3. pověřuje 
podpisem darovacích smluv vedoucího odboru ochrany 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 
 
 

42 Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice 
Olomoucké aglomerace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem přípravy a podáním žádosti o dotaci na projekt "Holice - Nový Svět, průmyslová 
zóna Šlechtitelů - cyklostezka" do výzvy Integrované teritoriální investice Olomoucké 
aglomerace 
 

3. schvaluje 
navržené složení projektového týmu dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
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43 Operační manuál nositele ITI Olomoucké aglomerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Operační manuál nositele ITI Olomoucké aglomerace 
 

3. souhlasí 
s postupem schvalování aktualizací Operačního manuálu nositele ITI Olomoucké aglomerace 
uvedeným v bodě II důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 

 
 

44 Prezentace města Olomouce na veletrzích cestovního ruchu 
v roce 2017 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast na veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v roce 2017 dle předložené důvodové 
zprávy 
 

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

 
 

45 KMO - Dohoda o narovnání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dohodu o narovnání mezi příspěvkovou organizací Knihovna města Olomouce a společností 
Euroclub Morava s. r. o. 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) informovat 
o přijatém usnesení ředitelku KMO 
T: 6. 12. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

4. pověřuje 
ředitelku příspěvkové organizace Knihovny města Olomouce RNDr. Lenku Pruckovou 
podpisem Dohody o narovnání 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 

 
 

46 Dodatek ke Smlouvě o nájmu vozidla 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předložený Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., podpisem Dodatku č.2 ke Smlouvě 
o nájmu dopravního prostředku 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
 

 
 

47 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru 
stavebním Magistrátu města Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 1. 2017 
 

3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2017 
 

4. ukládá 
zapracovat organizační změnu ve stavebním odboru MMOl do dodatku Organizačního řádu 
MMOl a MPO 
T: 24. 1. 2017 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 45. 
 

 
 

48 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru 
koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
organizační změnu v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2017 
 

3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2017 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 45. 1. 
 

 
 
 

49 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru životního 
prostředí Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2017 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 45. 2. 
 

 
 
 

50 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. na služební zahraniční cestě dle důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 46. 
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51 Různé - stížnosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
prošetřit stížnosti dle důvodové zprávy 
T: 10. 1. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 47. 

 
 

 

 

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

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

  

 


