
 

USNESENÍ 
 

z 87. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 5. 2017 
 
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 10. 5. 2017 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 
pacht části pozemku parc. č. 21/14 zahrada o výměře 106 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

3. schvaluje 
předběžný záměr koupit pozemek parc. č. 328/3 ostatní plocha o výměře 246 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

4. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 51 800 m2 v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Přesná výměra předmětné  části pozemku bude 
upřesněna po vyhotovení GP. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

5. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 24/3 zahrada, parc. č. st. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba, část pozemku parc. č. 24/1 zahrada (dle 
GP parc. č. 24/1 zahrada) o výměře 3705 m2 a část pozemku parc. č. 37/3 zahrada (dle GP 
parc. č. 37/3 zahrada) o výměře 16 019 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
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6. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 24/1 zahrada (dle GP parc. č. st. 388 zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 29 m2 a parc. č. 37/3 zahrada (dle GP parc. č. 37/5 zahrada) o výměře 
316 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

 

7. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-PR/PACH/001945/2015/Mlc ze dne 31. 12. 2015 
uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je pacht částí pozemků parc. č. 25/4 
trvalý travní porost o výměře 190 m2, parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 328 m2 a parc. č. 
24/1 zahrada o celkové výměře 2 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, 
spočívající ve zúžení předmětu pachtu, a to o části pozemku parc. č. 24/1 zahrada o celkové 
výměře 2 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

8. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/21/2013/S ze dne 31. 7. 2013 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2016 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. 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 a ke zvýšení nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

9. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/5/2013/S ze dne 31. 7. 
2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2016 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 a ke zvýšení kupní ceny dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

10. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 1566 ostatní plocha o výměře 836 m2 a část pozemku parc. 
č.  1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

11. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 232 trvalý travní porost a parc. č. 233 trvalý travní porost, oba 
v k. ú. Mutkov, obec Mutkov dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

12. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 41 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

13. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

14. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 12. 2015, bod programu 2, bod 3.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
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15. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 636/1 ostatní plocha o výměře 19 m2 a parc. č. 
399 zahrada o výměře 124 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.9. 
 

16. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

17. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 15 m2 vyznačené pod číslem 20 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

18. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 1 o výměře 19,40 m2 v 1. PP budovy č. p. 371, 
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

19. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

20. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

21. schvaluje 
podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 16. 
2. 2017, č. j. 69 Co 346/2016-219, ve věci určení vlastnického práva k částem pozemku parc. 
č. 1419/1 ostatní plocha o celkové výměře 474 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

22. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

23. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy u nájmu 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 spočívající ve změně období, za něž je nájemce povinen zaplatit pronajímateli 
bezdůvodné obohacení, dále ve vyjmutí ustanovení týkajícího se změn staveb umístěných na 
předmětu nájmu a budování jiných staveb na předmětu nájmu, dále v doplnění skutečností, 
na základě kterých dojde ke skončení nájmu, a dále ve vyjmutí povinnosti nájemce při 
skončení nájmu, předmět nájmu vyklidit a uvést do původního stavu, dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
 

24. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxx o změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/21/2012/Plh ze dne 12. 7. 
2012 uzavřenou s panem xxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 
312/14 ostatní plocha o výměře 21 137 m2, parc. č. 312/16 ostatní plocha o výměře 1 803 m2 
a parc. č. 210/1 ostatní plocha o výměře 23 647 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc, spočívající ve zvýšení 
nájemného z 15,- Kč/m2/rok na 25,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
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25. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/21/2012/Plh ze dne 12. 7. 2012 uzavřenou s 
xxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 312/14 ostatní plocha o 
výměře 21 137 m2, parc. č. 312/16 ostatní plocha o výměře 1 803 m2 a parc. č. 210/1 ostatní 
plocha o výměře 23 647 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc, spočívající ve změně účelu nájmu z 
provozování mezinárodního letiště na provozování veřejného vnitrostátního letiště dle 
důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

26. schvaluje 
odstoupení od smlouvy o nájmu č. majpráv. 5865/K/1999/Pl ze dne 25. 11. 1999 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2012 uzavřené s xxxxxxxxxxxxxxxx na pronájem části pozemku 
parc. č. 1609 ostatní plocha o výměře 378 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

27. uděluje 
souhlas společnosti ČSAD Ostrava a.s. s podnájmem části pozemku parc. č. 140/13 ostatní 
plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx                  
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 

28. uděluje 
souhlas s využitím parkoviště umístěného na části pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha v k. 
ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro návštěvníky akcí konaných příspěvkovou organizací 
Základní škola a Mateřska škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace za 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

29. schvaluje 
změnu smlouvu o výpůjčce uzavřenou dne 11. 9. 2015 se společností Česko Britská 
Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o., jejíž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. 
č. 31/8 orná půda o výměře 20 525 m2, pozemků parc. č. 31/56 orná půda o výměře 41 m2, 
parc. č. 31/57 orná půda o výměře 23 m2, parc. č. 31/58 orná půda o výměře 26 m2, parc. č. 
31/60 orná půda o výměře 207 m2, části pozemku parc. č. 31/54 orná půda o výměře 450 m2 
a části pozemku parc. č.  31/55 orná půda o výměře 1 527 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc spočívající v rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek parc. č. 31/101 orná 
půda o výměře 335 m2, pozemek parc. č. 31/102 orná půda o výměře 5 m2, pozemek parc. 
č. 191 ostatní plocha o výměře 89 m2, budovu bez čp/če, stavba technického vybavení, která 
je součásti pozemku parc. č. st. 191 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 m2 a o budovu 
bez čp/če, stavba technického vybavení, která je součásti pozemku parc. č. st. 192 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 206 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc a účelu 
výpůjčky se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

30. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 12,5 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

31. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 429/4 ostatní plocha o výměře 59 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

32. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh uzavřené dne 30. 12. 2015 
ve znění dodatků č. 1 až č. 6 se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající v 
propachtování dalších pozemků a částí pozemků, a to částí pozemků parc. č. 1640 lesní 
pozemek o výměře 6 m2, parc. č. 1641 ostatní plocha o výměře 185 m2, parc. č. 1651 ostatní 
plocha o výměře 110 m2, parc. č. 1653/4 lesní pozemek o výměře 5,80 m2, parc. č. 1654/1 
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ostatní plocha o výměře 20 m2, parc. č. 1655/1 lesní pozemek o výměře 130 m2, parc. č. 
1655/77 lesní pozemek o výměře 35 m2, parc. č. 1663/1 ostatní plocha o výměře 827 m2, 
parc. č. 1663/6 ostatní plocha o výměře 458 m2, parc. č. 1663/8 ostatní plocha o výměře 2 
949 m2, parc. č. 1664/1 lesní pozemek o výměře 23 m2, parc. č. 1664/2 lesní pozemek o 
výměře 6 m2, parc. č. 1664/3 lesní pozemek o výměře 15 m2, parc. č. 1665/1 lesní pozemek 
o výměře 50 m2, parc. č. 1665/3 lesní pozemek o výměře 16 m2, parc. č. 1666/1 lesní 
pozemek o výměře 346 m2, parc. č. 1666/2 lesní pozemek o výměře 52 m2, parc. č. 1666/3 
lesní pozemek o výměře 406 m2, parc. č 1666/10 lesní pozemek o výměře 356 m2, parc. č. 
1666/16 lesní pozemek o výměře 13 m2, parc. č. 1669/3 trvalý travní porost o výměře 1 m2, 
parc. č. 1679/1 ostatní plocha o výměře 14 m2, parc. č. 1687/1 lesní pozemek o výměře 863 
m2, parc. č. 1687/2 lesní pozemek o výměře 4 m2, parc. č. 1687/6 lesní pozemek o výměře 
229 m2, parc. č. 1691/119 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 1691/120 ostatní plocha o 
výměře 24 m2 a parc. č. 1691/121 ostatní plocha o výměře 4 m2 a pozemků parc. č. 1663/2 
ostatní plocha o výměře 100 m2, parc. č. 1663/3 ostatní plocha o výměře 28 m2, parc. č. 
1663/4 ostatní plocha o výměře 119 m2, parc. č. 1663/9 ostatní plocha o výměře 35 m2, parc. 
č. 1663/10 ostatní plocha o výměře 49 m2 a parc. č. 1663/5 ostatní plocha o výměře 951 m2, 
vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, jejichž součástí je lesní cesta U 
hájenky, a dále části pozemku parc. č. 1662/1 ostatní plocha o výměře 191 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou, jehož součástí je lesní cesta U hájenky a lesní cesta 
Zadní Daliboř, a v propachtování dalších mostů, a to mostu U hájovny, umístěného na 
pozemcích parc. č. 1663/9 ostatní plocha a parc. č. 1641 ostatní plocha a nad pozemkem 
parc. č. 1689/1 vodní plocha, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, a 
betonového mostu – U chaty, umístěného na pozemcích parc. č. 1691/120 ostatní plocha a 
parc. č. 1662/1 ostatní plocha a nad pozemkem parc. č. 1690/1 vodní plocha, vše v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, a dále spočívající v upřesnění předmětu 
pachtu tak, že lesní cesta Zadní Daliboř je rovněž součástí již propachtované části pozemku 
parc. č. 1662/1 ostatní plocha o výměře 2979 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou a lesní cesta U hájenky je rovněž součástí již propachtovaných pozemků parc. č. 
1647 lesní pozemek o výměře 5128 m2, parc. č. 1666/4 lesní pozemek o výměře 1034 m2 a 
parc. č. 1666/13 lesní pozemek o výměře 1180 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou , obec 
Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

33. schvaluje 
změnu splatnosti první splátky pevné složky pachtovného za rok 2017 dle pachtovní smlouvy 
č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až č. 6 
uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. tak, že částka ve výši 1.119.040,- Kč 
bez DPH bude splatná do 30. 6. 2017 a částka ve výši 1.380.960,- Kč bez DPH bude splatná 
do 15. 2. 2022, dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

34. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 1106/21 zahrada o výměře 192 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

35. schvaluje 
nájem prostoru o celkové výměře 14 m2 v 1. NP budovy č. p. 591, Rooseveltova 90, na 
pozemku parc. č. st. 907 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 

36. schvaluje 
uzavření smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro budovu č. p. 591, 
Rooseveltova 90, na pozemku parc. č. st. 907 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.14. 
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37. schvaluje 
zřízení věcného břemene k budově č. p. 591 na pozemku parc. č. st. 907 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (Rooseveltova 90), přičemž obsahem 
věcného břemene je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat objektovou předávací 
stanici, její přívody, rozvody a obslužná zařízení včetně koncových topných a regulačních 
zařízení zdroje a komunikační zařízení jako součásti soustavy zásobování tepelnou energií a 
rozvodného tepelného zařízení na budově č. o. 591, věcné břemeno zahrnuje též právo zřídit, 
mít a udržovat na budově č. p. 591 potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na 
objektové předávací stanici úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění jakožto i právo odběru studené vody a el. 
energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení budovy č. p. 591 ve prospěch 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 

38. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 29. 12. 2016 uzavřenou s 
xxxxxxxxxxxxxxxx, 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, 
spočívající ve změně výměry předmětu nájmu z 43,30 m2 na 36,19 m2 dle důvodové zprávy 
bod č. 3.15. 
 

39. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 18,93 m2 v 1. NP budovy č. p. 367, obč. vyb, 
Horní náměstí č. o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 

40. nevyhovuje 
žádosti  politické strany Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) o nájem 
prostoru o celkové výměře 18,93 m2 v 1. NP budovy č. p. 367, obč. vyb, Horní náměstí č. o. 
5, která je součástí pozemku parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 

41. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 1. 2017, bod programu 2, bod 3.9. důvodové zprávy, ve věci 
schválení nájmu prostoru o výměře 35 m2 v 1. NP budovy č. p. 239, obč. vyb., která je 
součástí pozemku parc. č. 235 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

42. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. OMAJ-SMV/NAJ/001603/2016/Mlc uzavřené dne 20. 
5. 2016 s panem xxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 

43. schvaluje 
nájem prodejního stánku ve vlastnictví statutárního města Olomouce, umístěného na části 
pozemku parc. č. 451/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
konkrétně pak na stavbě, která je součástí tohoto pozemku, ve vlastnictví společnosti SK 
Sigma Olomouc, a.s. paní xxxxxxxxxxxxxx  se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
3.18. 
 

44. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 16. 2. 2012, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, 
uzavřenou se společností DCI KINO Olomouc s.r.o., jejímž předmětem jsou prostory sloužící 
podnikání o celkové výměře 1.164,20 m2 v 1. PP, 1. NP a 2. NP budovy č. p. 572, obč. vyb., 
ul. Sokolská č. o. 25, která je součástí pozemku parc. č. st. 15 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve změně doby nájmu, výše nájemného a v 
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doplnění náležitostí týkajících se plánovaných investic dle varianty II upravené důvodové 
zprávy bod č. 3.19. 
 

45. nevyhovuje žádosti 
společnosti DCI KINO Olomouc s.r.o. o úpravu nájemní smlouvy týkající se závazku nájemce 
realizovat investice vlastním nákladem minimálně ve výši 50% dle důvodové zprávy č. 3.19.  
 

46. souhlasí 
s přerušením projednávání žádostí spolku Klub stolního tenisu Olomouc a spolku Občanské 
sdružení Kultura pro mládež, z.s. do doby schválení regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce 
dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

47. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o směnu částí pozemku parc. č. 1444/8 orná půda (dle GP 
parc. č. 1444/20 orná půda o výměře 612 m2 a parc. č. 1444/21 orná půda o výměře 727 m2) 
o celkové výměře 1 339 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v jeho vlastnictví za 
pozemek parc. č. 787/1 zahrada o výměře 840 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

48. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 443/5 orná půda v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování pozemků parc. č. 132/9, parc. č. 132/10 a parc. č. 132/11, vše orná půda v k. ú. 
Klášterní Hradisko, parc. č. 305/1, parc. č. 306/32 a parc. č. 1903/120, vše orná půda v k. ú. 
Holice u Olomouce, parc. č. 395/55 zahrada v k. ú. Hodolany, parc. č. 351/20 a parc. č. 
351/22, vše orná půda v k. ú. Topolany u Olomouce, parc. č. 905/5 a parc. č. 905/64, vše 
orná půda v k. ú. Řepčín, a parc. č. 324/166 ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec 
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

50. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002358/2016/Kol ze dne 14. 9. 2016 
uzavřené společností Hanácká zemědělská a.s. spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 
1903/120 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, z předmětu pachtu dle důvodové zprávy 
bod č. 4.4. 
 

51. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002392/2016/Kol ze dne 15. 9. 2016 
uzavřené s  xxxxxxxxxxxxxxxx spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 132/9, parc. č. 132/10 
a parc. č. 132/11, vše orná půda v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, z předmětu 
pachtu dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

52. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002402/2016/Kol ze dne 15. 9. 2016 
uzavřené se společností Školagro s.r.o. spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 905/5 a parc. 
č. 905/64, vše orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, z předmětu pachtu dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4. 
 

53. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002530/2016/Val ze dne 13. 9. 2016 
uzavřené se společností Zemědělské družstvo Hněvotín spočívající ve vyjmutí pozemků parc. 
č. 351/20 a parc. č. 351/22, vše orná půda v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc,        
z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
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54. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1206/7 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na které se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujících, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 34.481,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

55. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 70/29 zahrada (dle GP parc. č. 70/30 zahrada) o výměře 55 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 106 320,- Kč      
dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

56. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 622 orná půda a parc. č. 632 orná půda, vše v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou společnosti DELTA ARMY, s. r. o. za kupní cenu ve výši 
493 751,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

57. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016 
uzavřenou se  Zemědělským družstvem Unčovice spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. 
č. 632 orná půda o výměře 685 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou z 
předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

58. schvaluje 
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 29. 5. 2013 uzavřené s Honebním 
společenstvem Haná spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 622 orná půda a parc. č. 632 
orná půda, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou z předmětu této dohody 
dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

59. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012 bod programu č. 3, bod č. 16 důvodové zprávy, ve věci 
prodeje pozemku parc. č. 158/4 trvalý travní porost o výměře 996 m2 v k. ú. Dětřichov nad 
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí obci Dětřichov nad Bystřicí za kupní cenu ve výši 
49.830,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

60. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 158/4 trvalý travní porost v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec 
Dětřichov nad Bystřicí Obci Dětřichov nad Bystřicí za kupní cenu ve výši 28.600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

61. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015, ve 
znění dodatků č. 1 až č. 6, uzavřené se společností  Lesy města Olomouce, a.s. spočívající 
ve vyjmutí pozemku parc. č. 158/4 trvalý travní porost o výměře 996 m2 v k. ú. Dětřichov nad 
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí z předmětu pachtu výše uvedené pachtovní smlouvy dle 
důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

62. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 5. 2016, bod programu 3, bod 2.17 ve věci schválení prodeje 
pozemku parc. č. st. 1712 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
na kterém se nachází budova č. p. 1145, obč. vyb., ve spoluvlastnictví kupujících, kupujícím 
za kupní ceny dle přílohy č. 1 důvodové zprávy (předložené ZMO dne 16. 5. 2016) dle 
důvodové zprávy bod č. 4.9. 
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63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1712 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 1145, obč. vyb., ve spoluvlastnictví kupujících, 
kupujícím za kupní ceny dle přílohy č. 4 důvodové zprávy se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 4.9. 
 

64. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 4.10. 
 

65. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 4.11. 
 

66. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka ve věci jednání převodu pozemků parc. č. st. 520/2, 
parc. č. st. 521/7, parc. č. st. 521/8, parc. č. st. 1065, parc. č. st. 1069, parc. č. st. 1070, parc. 
č. st. 1071, parc. č.  st. 1072, parc. č. st. 1073, parc. č. st. 1074, parc. č. st. 1075, parc. č. st. 
1076 a parc. č. st. 1096, vše zast. pl. a nádvoří, parc. č. 276/1, parc. č. 276/35 a parc. č. 
276/38, vše ost. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví ČR - 
MILNEA státní podnik v likvidaci do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 5.1. 
 

67. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby vodovodu 
DN 100, kanalizace DN 300 a tlakové kanalizace DN 63 se společností Delta servis, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

68. souhlasí 
s postoupením smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/4/2009/Hoa a s 
postoupením plánovací smlouvy č. MAJ-IN-PS/6/2009/Hoa ze společnosti HORSTAV 
Olomouc, spol. s r.o. na společnost HORSTAV ESTATE s.r.o. dle důvodové zprávy bod        
č. 5.3. 
 

69. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/4/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností 
HORSTAV ESTATE s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

70. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/6/2009/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a společností HORSTAV ESTATE s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

71. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJ-
IM/INO/000029/2017/Hrb se společností  IMOS development, investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

72. souhlasí 
s postoupením smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-IN-BKS/3/2013/Hrb ze společnosti 
PS služby, a. s. na společnost TOMI invest s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

73. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-
PS/7/2013/Hoa se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
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74. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace (úsek 1 a úsek 2) včetně 
odvodnění a parkovacích stání, veřejného osvětlení, vodovodu DN 100, tlakové kanalizace 
DN 80 a gravitační kanalizace DN 150 se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.6. 
 

75. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu kanalizace DN 250 a DN 300 na pozemku parc. č. 
735/35 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se společností Výstavba RD Nový Svět, 
s.r.o., jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 

76. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování dvou kanalizačních přípojek a vodovodní přípojky 
na pozemcích parc. č. 120/4, parc. č. 125/2 a parc. č. 818/6, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.  st. 691 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 975. obč. vyb. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 
 

77. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizační přípojky a splaškové 
kanalizační přípojky, jejíž součástí je čerpací stanice splaškové kanalizace na pozemku parc. 
č. 120/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.  st. 
691 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jehož součástí je budova    
č. p. 975. obč. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

78. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 125/2 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.  st. 691 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 
975. obč. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

79. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 125/2 a parc. č. 120/4, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch pozemku parc. č. st. 691 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 975. obč. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

80. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky na pozemcích 
parc. č. 813/3 statní plocha a parc. č. 185/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 2381/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba s č.p. 1276, adminis, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 6.3. 
 

81. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační 
a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 813/3 statní plocha a parc. č. 185/1 trvalý travní 
porost, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 2381/1 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p. 1276, adminis, v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

82. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 596 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
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83. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 12. 2016, bod programu 6, bod 6. 3. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

84. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 12. 2016, bod programu 6, bod 6. 3. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.5. 
 

85. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1221/1 ostatní plocha a parc. č. 425/9 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

86. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1221/1 ostatní plocha a parc.      
č. 425/9 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

87. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1115/10 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 1106/24 ostatní plocha 
a parc. č. 1106/48 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

88. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1115/10 ostatní plocha v k. ú. 
Nová Ulice, parc. č. 1106/24 ostatní plocha a parc. č. 1106/48 orná půda, vše v k. ú. 
Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 
 

89. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

90. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.7. 
 

91. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 533/68 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

92. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 533/68 orná půda v k. ú. Slavonín, 



 12 

obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

93. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1677/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 
203 a parc. č. 213, vše ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc             
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

94. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1677/2 ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 203 a parc. č. 213, vše ostatní plocha v k. ú. 
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.           
dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

95. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemku parc. č. 1163/1 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

96. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1163/1 zahrada v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.10. 
 

97. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedenní NN na 
pozemcích parc. č. 613/1, parc. č. 638, parc. č. 636/1 a parc. č. 642, vše ostatní plocha v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.11. 
 

98. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 613/1, parc. č. 638, parc. č. 636/1 
a parc. č. 642, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

99. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemku parc. č. 559/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

100. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 559/3 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

101. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 34/1 a parc. č. 115/17, vše ostatní plocha v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.13. 
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102. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 34/1 a 
parc. č. 115/17, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

103. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
PR/BVB/000569/2015/Sul uzavřené dne 29. 7. 2015 se společností RIO Media a.s., kterým 
dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 15. 9. 
2017 na 1. 8. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 
 

104. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 121/2, 
parc. č. 121/5, parc. č. 121/6, parc. č. 121/7, parc. č. 121/30, parc. č. 144/2, parc. č. 608/13 a 
parc. č. 608/14, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 

105. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodu na pozemcích parc. č. 121/2, parc. č. 121/5, parc. č. 121/6, parc. č. 121/7, parc. č. 
121/30, parc. č. 144/2, parc. č. 608/13 a parc. č. 608/14, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.15. 
 

106. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 168/18, 
parc. č. 185/3, parc. č. 185/8, parc. č. 185/21, parc. č. 201/1, parc. č. 219/4, parc. č. 238/3, 
parc. č. 238/4, parc. č. 238/5, parc. č. 631/1 a parc. č 1080, vše ostatní plocha a parc. č. st. 
2584 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 

107. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodu na pozemcích parc. č. 168/18, parc. č. 185/3, parc. č. 185/8, parc. č. 185/21, parc. 
č. 201/1, parc. č. 219/4, parc. č. 238/3, parc. č. 238/4, parc. č. 238/5, parc. č. 631/1 a parc. č 
1080, vše ostatní plocha a parc. č. st. 2584 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.16. 
 

108. uděluje 
souhlas budoucího vlastníka pozemku parc. č. 168/16 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se zřízením věcného břemene uložení a 
provozování horkovodu na pozemku parc. č. 168/16 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR , a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 

109. schvaluje 
uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 319/22, parc. č. 2004/3 
a parc. č. 2004/4, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
budoucí koupi části pozemku parc. č. 95/5, ovocný sad v k.ú. Lazce, obec Olomouc dle 
situačních nákresu o rozsahu cca 2 m2 ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci za 
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným po kolaudaci stavby, 
 

3. doporučuje 
ZMO revokovat usnesení č. 6 část 10 ze dne 27. 6. 2016 ve věci budoucího darování části 
pozemku parc.č. 1026/18, ostatní plocha o výměře cca 880 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc 
dle situačního nákresu z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Olomouc. 
 

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

 
 
 

4 Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o 
provozování vodovodů a kanalizací 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výtah základních informací ze zprávy společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o 
provozování vodovodů a kanalizací za rok 2016 dle důvodové zprávy 
 

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

 
 
 

5 Veřejná zakázka č. 17030 - Nákup elektrické energie pro rok 
2018 - účast DPMO, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
možnost postupu dle varianty A uvedené v důvodové zprávě. 
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3. ukládá 
projednat se správci Zimního stadionu Olomouc možnost zapojení se do předmětné veřejné 
zakázky 
T: 30. 5. 2017 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

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

 
 

6 Veřejná zakázka č. 17067 - Pítka Horní a Dolní náměstí - 
zhotovení laserových podkladů pro horní líce pítek - přímé 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 

 
 

7 Veřejná zakázka č. 17068 - Pítka Horní a Dolní náměstí - 
zhotovení bronzových a sádrových odlitků hlavic a 
silikonových forem pítek - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 

 
 

8 Veřejná zakázka č. 17069 - Pítka Horní a Dolní náměstí - 
zhotovení grafického návrhu, modelů a další související 
činnost - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 3. 
 

 
 
 

9 Veřejná zakázka č. 17065 - MŠ Rožňavská - energetická 
opatření II. - zahájení, komise (ORG 5623) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „MŠ Rožňavská - 
energetická opatření II.“ evidenční číslo 17065, 
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 
c) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností S - Invest CZ 
s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ 25526171, 
 

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/i. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 4. 
 

 
 
 

10 Pavelkova – autobusová zastávka (org. 5784) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
k provedení upravenou variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
přímé zadání Ing. Petru Doleželovi dle předložené důvodové zprávy 
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4. ukládá 
ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem investic zajistit podpis řídící kontroly před 
vznikem závazku 
T: červenec 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 
 

11 Kasárna Neředín - II. Etapa (ORG 4763) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
 

3. ukládá 
odboru investic SMOl zajistit uzavření “ Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.                         
T: červenec 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

12 Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky (ORG 
5740) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s ekonomickým odborem ihned zajistit rozpočtovou změnu ve 
výši 451 500,- Kč 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru podepsat předběžnou řídící kontrolu 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci přeložky se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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13 Mlčochova – rekonstrukce stoky CIh (ORG 5723)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s ekonomickým odborem ihned zajistit rozpočtovou změnu ve 
výši 153 000,- Kč   
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru MMOl podepsat předběžnou řídící kontrolu 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci přeložky se společností ČEZ Distribuce, a.s.,  
 

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

 
 

14 Závěrečné vyúčtování dotací Olomouckého kraje (ORG 5457, 
5668, 5750, 5613, 5480) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zrušit zvláštní účty č.: 7001962/0800 dle bodu B1.2, 7001882/0800 dle bodu C1.2 a 
6985322/0800 dle bodu D1.2 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
plnit povinnosti dle bodu E a) a b) u projektů „Jílová, smíšená stezka“, „Cyklostezky na území 
města Olomouce“, „Klášterní Hradisko – přechod pro pěší“, „Divišova, Bystrovanská – 
přechod pro pěší“ 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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15 Radnice - střecha 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. nesouhlasí 
s dodatečným umístěním plachty s potiskem na stávající lešení  
 

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

 
 
 

16 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1a) 
b) Holická 51, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx      
dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Synkova 4, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx       
dle důvodové zprávy bod 1c) 
d) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx    
dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 61, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
f) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 30, o velikosti 1+kk se xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2b) 
g) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2c) 
h) Sladkovského 1A, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3) 
 

3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc, byt č. 11  
dle důvodové zprávy bod 5)  
 

4. trvá 
na výpovědi z nájmu bytu č. 9 v domě Sladkovského 1B, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
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5. bere na vědomí 
změnu členů statutárních orgánů Družstev Olomouc, Jižní a Jiráskova 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 
 

17 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64,  
dle předložené důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1,  
dle předložené důvodové zprávy 
 

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

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

6. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního 
určení, dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 
 

18 Rozpočtové změny roku 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 včetně dodatku č. 1 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2017 dle upravené důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2017 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

19 Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2018 - 2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2020 
 

2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení střednědobý výhled rozpočtu 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

20 Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se výsledků hospodaření SMOl za rok 2016 včetně všech příloh   
 

2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce "Závěrečný účet - výsledky 
hospodaření SMOl za rok 2016" včetně vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
a) v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                  
č. 250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2016, a to "bez 
výhrad"   
b) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016  
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 
 

21 Účetní závěrka SMOl k 31.12.2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
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2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce účetní závěrku SMOl 
sestavenou k 31.12.2016, v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2016, v souladu se zákonem o účetnictví                 
č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit 1. náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA podpisem „Protokolu                      
o schvalování účetní závěrky“.  
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

22 Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí daru z rozpočtu města, dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí daru, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
T: 30. 5. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

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

 
 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s využitím žulových kostek 19 x19 z rekonstrukce tř. 1.máje, uskladněných v areálu 
neředínského hřbitova,  v rozsahu 830 m2 
 

3. souhlasí 
s vydlážděním cest neředínského hřbitova financovaného z investičního a rezervního fondu 
Hřbitovů města Olomouce dle důvodové zprávy 
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4. souhlasí 
se změnami v odpisovém plánu organizace Hřbitovy města Olomouce vyvolanými stavbou 
 

5. ukládá 
odboru investic provést výběr zhotovitele stavby 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 

24 Česko-polská spolupráce ITI Olomouc a Opole 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s podpisem Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg 
V-A Česká republika - Polsko, ve kterém  bude Statutární město Olomouc partnerem bez 
finanční účasti 
 

3. ukládá 
náměstku RNDr. Ladislavu Šnevajsovi ihned podepsat Dohodu o spolupráci na projektu 
realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko uvedenou v 
příloze č. 1 důvodové zprávy. 
T: 30. 5. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 
 

25 Předzahrádky (zeleň) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat žadatele 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
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26 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KEBAB HOUSE v ulici 
Riegrova  21,  Olomouc, v rozsahu 38,25 m2  pro žadatele f. Shisha Bar & Grill s.r.o., 
Riegrova 21, 779 00 Olomouc, na dobu  od 20.5. do 31.10. 2017.   
 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HOSPODA 
U ZASTÁVKY v ul. Dalimilova 65, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele p. 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Dalimilova 65, 779 00 Olomouc, na dobu od 17.5.  do 30.9.2017.    
 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PRODEJ ZMRZLINY 
v ul. Masarykova 54, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxx, Šubova 
20, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5.  do 15.9.2017.    
 

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

 
 

27 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 1 upravené přílohy důvodové zprávy 
 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 2 upravené přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 
 

28 Změny jízdních řádů k 1. 7. 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změny jízdních řádů dle předložené důvodové zprávy k 1. 7. 2017 
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3. ukládá 
informovat dopravce DPMO, a.s. 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

4. ukládá 
předložit dodatek ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 13. 6. 2017 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

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

 
 

29 Návrh úprav okolí památníku osvobození Rudou armádou 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
návrh úprav okolí památníku dle předložené studie 
 

3. schvaluje 
zadání navazujících stupňů projektové dokumentace úprav okolí památníku včetně 
nezbytných povolení zpracovateli studie Ing.arch. Lukáši Blažkovi 
 

4. ukládá 
zahájit projektovou přípravu úprav okolí památníku dle předložené studie a následně zajistit 
nezbytná povolení 
T: září 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zařadit požadavek na realizace úprav okolí památníku do rozpočtu na rok 2018 
T: září 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 
 

30 Škodní a likvidační komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1 důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s prominutím pohledávek uvedených v bodu 2 důvodové zprávy 
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4. souhlasí 
s prominutím pohledávky uvedené v bodu 3.1. důvodové zprávy 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí pohledávky uvedené v bodu 3.2. důvodové zprávy 
 

6. souhlasí 
s prominutím pohledávek uvedených v bodu 3.3. důvodové zprávy 
 

7. bere na vědomí 
informaci o zaplacené sankci dle bodu 4 důvodové zprávy 
 

8. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku dle bodu 5 důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 
 

31 Plavecký stadion - návrh dodatku č. 22 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 22 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování plaveckého stadionu v Olomouci, 
dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
věcně příslušnému náměstkovi primátora PhDr. Pavlovi Urbáškovi podepsat Dodatek č. 22 
dle důvodové zprávy  
T: 30. 5. 2017 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

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

 
 

32 Cyklodoprava - projektová příprava v r. 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
upřesnění stávající obecné položky rozpočtu města C 13 – PD pro rozvoj cyklistické dopravy 
o konkrétní  opatření dle upravené důvodové zprávy  
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3. ukládá 
zapracovat do rozpočtu města pro rok 2017 upřesnění položky na zpracování projektové 
dokumentace v oblasti rozvoje cyklodopravy dle upravené důvodové zprávy 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zpracovat  PD v oblasti rozvoje cyklodopravy dle upravené důvodové zprávy  
T: prosinec 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
Jednat s majiteli pozemků v trase cyklostezky „Krematorium – Křelovská" 
T: srpen 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 
 

33 Moravská filharmonie Olomouc - návrh řešení ztráty za rok 
2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
návrh řešení úhrady ztráty příspěvkové organizace Moravské filharmonie Olomouc za rok 
2016 dle předložené důvodové zprávy 
 

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

 
 

34 Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání PO 
(vyjma školských subjektů) za rok 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. schvaluje 
a) účetní závěrky příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc, Moravská 
filharmonie Olomouc, Knihovna města Olomouce, Zoologická zahrada Olomouc a Hřbitovy 
města Olomouce sestavené k 31. 12. 2016 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
 
b) finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2016 dle přílohy důvodové zprávy, 
 
c) odpisové plány za rok 2016 příspěvkových organizací dle přílohy důvodové zprávy 
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3. pověřuje 
- náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky 
příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc a 
Knihovna města Olomouce, 
- náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Protokolu o schvalování účetní 
závěrky příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce, 
- náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph. D. k podpisu Protokolu o schvalování účetní 
závěrky příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc. 
 

4. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a 
marketingu) uvědomit jednotlivé PO o přijatém usnesení 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 33. 
 

 
 
 

35 Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení 
hmotné zainteresovanosti ředitelů PO za rok 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1, 2 a 3  
 

2. schvaluje 
výši odměny za hmotnou zainteresovanost ředitelů PO 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace     
a marketingu) uvědomit jednotlivé PO o realizaci příslušného usnesení  
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Bod programu: 34. 
 

 
 
 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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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 
přísedících Okresního soudu v Olomouci paní Ivanu Janečkovou a paní Martinu Martinkovou 
pro funkční období 2017 – 2021 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní JUDr. Mgr. Evy 
Šimečkové, Ph.D.   
 

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

Bod programu: 35. 
 

 
 

37 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl v roce 2016 na 
projekt  s názvem "Podpora poskytování sociálních služeb 
občanům města Olomouce - pečovatelská služba" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 

38 Využití dotace na projekt "Péče o toulavé kočky" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 

39 Schválení účasti v soutěžích Obec přátelská rodině a seniorů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s podáním přihlášky do soutěže "Obec přátelská rodině", dle důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s podáním přihlášky do soutěže "Obec přátelská seniorům", dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
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40 Individuální dotace v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s poskytnutím dotace z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádosti nad 50 000 Kč 
 

2. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu 
SMOl u žádosti nad 50 000 Kč 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor statutárním městem Olomouc 
T: 27. 6. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 
 

41 Prevence kriminality - zhodnocení 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 

 
 

42 Prevence kriminality 2017 - dotace, rezerva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s poskytnutím dotace z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtové změny 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádosti nad 50 000 Kč 
 

3. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu 
SMOl u žádostí na jeden projekt v souhrnu nad 50 000 Kč 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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4. ukládá 
informovat realizátory projektů, na které byla poskytnuta dotace MV ČR o způsobu poskytnutí 
finančních prostředků 
T: 27. 6. 2017 
O: vedoucí odboru sociálních služeb 
 

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

 
 

43 Zimní stadion - opravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
v souladu se Smlouvou o správě, nájmu a provozování zimního stadionu, využití částky 
1 500 000,-Kč z provozní dotace na opravy nutné k prodloužení extraligové hokejové licence - 
dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
náměstkovi primátora PhDr. Pavlu Urbáškovi ihned informovat o udělení souhlasu s 
provedením oprav, dle důvodové zprávy, správce zimního stadionu 
T: 30. 5. 2017 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

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

 
 

44 Dotace Olomouckého kraje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu části nákladů spojených s projektem 
Olomouc- Evropské město sportu, dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
vedoucímu OVVI PhDr. Šípovi ihned informovat o usnesení RMO  kompetentní pracovníky 
Olomouckého kraje 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
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45 Petice - Nesouhlas s kácením 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
ihned odpovědět petentům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy  
T: 30. 5. 2017 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

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

 
 
 

46 Změny v komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
z funkce člena KPOZ paní Irenu Šnajdrovou 
 

3. jmenuje 
do funkce člena KPOZ pana Marcela Ludwiga 
 

4. ukládá 
informovat předsedu a tajemníka komise o schválených změnách 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 

 
 
 

47 Delegování zástupce na mimořádnou valnou hromadu 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, 
a.s. 
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3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 

 
 

48 Konkurzní řízení na ředitele Základní školy Olomouc, Zeyerova 
28 - návrh na vyřazení uchazeče 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s vyřazením uchazeče z konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní 
školy Olomouc, Zeyerova 28, dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení uchazeče, který nesplnil podmínky konkurzního řízení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 

 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 47. 
 

 
 

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

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity u žádostí č.14047, 14073, 14081, 14107 dle 
části A) upravené důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Individuální dotace u žádostí č.14075, 14014, 14061, 14022, 
14066,14068, 14067, 14051, 14021, 14078, 14076, 14035, 14095, 14079, 14090, 14082 dle 
části B) upravené důvodové zprávy 
 

4. neschvaluje 
přidělení dotací v kapitole Individuální dotace u žádostí č. 14075, 14059, 14060, 14074, 
14064, 14042, 14080 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 48. 
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50 Stanovení termínů  konání RMO a ZMO ve 2. pololetí roku 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO ve 2. pololetí roku 2017 dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 49. 
 

 
 

51 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru ochrany 
Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změny v odboru ochrany Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 8. 2017 
 

3. ukládá 
předložit ke schválení dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové zprávy  
T: 30. 5. 2017 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 50. 
 

 
 

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

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2017 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 50. 1. 
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53 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru agendy 
řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce 
s účinností od 1. 6. 2017 
 

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

4. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" 
T: 30. 5. 2017 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 50. 2. 
 

 
 
 

54 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o sociálním fondu 
Magistrátu města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 6. 2017 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 50. 4. 
 

 
 
 

55 Různé - Oprava krovu radnice - trámy stropu posledního patra 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
postupovat dle bodu I. důvodové zprávy 
T: 30. 5. 2017 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
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3. ukládá 
postupovat dle bodu II. důvodové zprávy 
T: 27. 6. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
postupovat dle bodu III. důvodové zprávy 
T: prosinec 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 51. 
 

 
 

56 Různé - Majetek odborové organizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 52. 
 

 
 

57 SK Sigma Olomouc, a.s. - akcionářská smlouva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
připravit návrh akcionářské smlouvy akcionářů společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., návrh 
změn stanov společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. a návrh na převod Androva stadionu na 
SMOl dle důvodové zprávy. 
T: 30. 5. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 53. 
 

 
 

 

 

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

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