
 

USNESENÍ 
 

z 94. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26. 7. 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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním  
a pololetním plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 26. 7. 2017 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A), B), C) důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
část 3 bodu 40 usnesení Rady města Olomouce z 21. 6. 2016 týkající se Lokalizace sloupů 
veřejného osvětlení dle části B) důvodové zprávy 
 
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 jednotku č. 308/4, byt,   
v domě č. p. 308, 309, 310, Ovesná 17, 19, 21 na pozemku parc. č. st. 409, 410, 411, vše 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4895/61810                  
na společných částech domu č. p. 308, 309, 310 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
4895/61810 na pozemku parc. č. st. 409, 410, 411, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše        
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova bez čp/če, jiná stavba, 
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy 
bod č. 1.2. 
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3. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 480/21 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 

4. schvaluje 
výběr pachtýře části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, mezi paní xxxxxxxxx, paní  xxxxxx a panem xxxxxxxxxxx formou obálkové metody 
s aukcí na výši pachtovného, kdy minimální výše pachtovného činí 5,- Kč/m2/rok a minimální 
výše příhozu činí 1,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 

5. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxx o pacht části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 

6. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 293 zahrada o výměře 166 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc Společenství vlastníků jednotek Polská 290/66, Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.5.  
 

7. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 293 zahrada o výměře 273 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 

8. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 85/2 orná půda o výměře 3 265 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc. Výměra předmětného pozemku bude upřesněna po vyhotovení 
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním staveb vodovodní přípojky (SO 01-27-
02), optického podzemního kabelového vedení  (PS 90-14-03 - Olomouc-Uničov, přenosové 
zařízení), podzemního kabelového vedení NN (SO 01-06-01 - ŽST Olomouc, kabelové 
rozvody NN), venkovního osvětlení areálu (SO 01-06-05 ŽST Olomouc TMP – venkovní 
osvětlení areálu) a trakční měnírny podpůrné (SO 01–15-01 ŽST Olomouc TMP) včetně 
přidružených objektů, vše na pozemku parc. č. 85/2 orná půda v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc se státní organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, v rozsahu 
a za podmínek důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

10. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky (SO 01-27-02), optického 
podzemního kabelového vedení  (PS 90-14-03 - Olomouc-Uničov, přenosové zařízení), 
podzemního kabelového vedení NN (SO 01-06-01 - ŽST Olomouc, kabelové rozvody NN)    
na pozemku parc. č. 85/2 orná půda v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 
2.1. 
 

11. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní 
přípojky (SO 01-27-02), optického podzemního kabelového vedení  (PS 90-14-03 - Olomouc-
Uničov, přenosové zařízení), podzemního kabelového vedení NN (SO 01-06-01 - ŽST 
Olomouc, kabelové rozvody NN) na pozemku parc. č. 85/2 orná půda v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc ve prospěch státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 85/2 orná půda v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

13. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním kanalizační přípojky (SO 01-27-01)      
na pozemcích parc. č. 101/2 ostatní plocha, parc. č. 85/2 orná půda a parc. č. 71 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc se státní organizací Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace v rozsahu a za podmínek důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

14. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 101/2 
ostatní plocha, parc. č. 85/2 orná půda a parc. č. 71 ostatní plocha, vše v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc ve prospěch státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

15. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační 
přípojky na pozemcích parc. č. 101/2 ostatní plocha, parc. č. 85/2 orná půda a parc. č. 71 
ostatní plocha, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

16. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou železničního přejezdu (SO 02-17-02 – 
Olomouc – Bohuňovice, žel. přejezd P 4199 v ev. km 102,539) na pozemcích parc. č. 116/29 
ostatní plocha, parc. č. 116/33 ostatní plocha a parc. č.  116/17 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc a s vybudováním podzemního kabelového vedení traťového 
zabezpečovacího zařízení (PS 02-28-02 – Olomouc – Bohuňovice, TZZ traťové 
zabezpečovací zařízení) a umístěním přeložky silnoproudého kabelu 6 kV (SO 01-04-01 – 
ŽST Olomouc, přeložka silnoproudého kabelu 6 kV) na pozemcích parc. č. 116/29 ostatní 
plocha a parc. č. 116/33 ostatní plocha, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc se státní 
organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v rozsahu a za podmínek 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

17. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 116/29 ostatní plocha o výměře 45 m2, část 
pozemku parc. č. 116/33 ostatní plocha o výměře 48 m2 a část pozemku parc. č. 116/17 
ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc do vlastnictví České 
republiky a do práva hospodařit s majetkem státu Správě železniční dopravní cesty, státní 
organizaci. Výměry částí pozemků budou upřesněny po zpracování GP dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 
 

18. nevyhovuje žádosti 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace o zřízení služebnosti 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení traťového zabezpečovacího zařízení    
a služebnosti uložení a provozování podzemní kabelové přeložky VN 6 kV na pozemku parc. 
č. 116/29 ostatní plocha a pozemku parc. č. 116/33 ostatní plocha, vše v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc ve prospěch organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

19. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním podzemního kabelového vedení 
traťového zabezpečovacího zařízení (PS 02-28-02 – Olomouc – Bohuňovice, TZZ traťové 
zabezpečovací zařízení) na pozemcích parc. č. 116/6 a parc. č. 116/35, vše ostatní plocha,    
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc se státní organizací Správa železniční dopravní cesty, 
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státní organizace v rozsahu a za podmínek důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

20. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení traťového 
zabezpečovacího zařízení na pozemcích parc. č. 116/6 a parc. č. 116/35, vše ostatní plocha, 
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

21. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení traťového zabezpečovacího zařízení na pozemcích parc. č. 
116/6 a parc. č. 116/35, vše ostatní plocha, v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 
 

22. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s provedením terénních úprav spočívajících                   
v prohloubení a úpravě stávajícího odvodňovacího příkopu (SO 02-34-01 – Olomouc – 
Bohuňovice, úprava a zatrubnění příkopu) na pozemcích parc. č. 1121/1 ostatní plocha v k. ú. 
Černovír, a parc. č. 1958 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc se státní 
organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 
2.1. 
 

23. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s provedením terénní úpravy pozemku parc. č. 1755 
lesní pozemek v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc spočívající ve svahování předmětné části 
pozemku o výměře max. 10 m2 (SO 02-17-05 – Olomouc – Bohuňovice, žel. přejezd P4202   
v ev. km 104,324) se státní organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   
za podmínek důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

24. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se stavbou 3 ks propustků na pozemcích parc. č. 
1121/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc a parc. č. 1958 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 

25. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 429/4 ostatní plocha o výměře 295 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

26. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 269 ostatní plocha o výměře 368 m2              
a pozemek parc. č. 270 zahrada vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za účelem výstavby 
rodinného domu. Přesná výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

27. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

28. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemky parc. č. 1017 ostatní plocha, parc. č. 1018 ostatní plocha, 
parc. č. 1019 ostatní plocha, parc. č. 1021 ostatní plocha, parc. č. 1022 ostatní plocha, parc. 
č. 1023/1 orná půda, parc. č. 1023/2 ostatní plocha a parc. č. 1024 trvalý travní porost, vše    
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. Výměry pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
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29. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc o prodej 
pozemků parc. č. 490/4 vodní plocha o výměře 4798 m2, parc. č. 553/1 vodní plocha o 
výměře 8212 m2, parc. č. 701/24 vodní plocha o výměře 8914 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc, pozemků parc. č. 1752/3 vodní plocha o výměře 4778 m2, parc. č. 1752/4 vodní 
plocha o výměře 3818 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4. 
 

30. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. MAJ-PR-J/11/2008/Hoř ze dne 19. 11. 2008 ve znění 
dodatku č. 1, uzavřenou s Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Olomouc. 
Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít  k rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek parc. č. 
701/24 vodní plocha v  k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

31. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 102 ostatní plocha (dle GP parc. č. 102/4 ostatní plocha) 
o výměře 25 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.6. 
 

32. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 125/5 ostatní 
plocha) o výměře 34 m2 a část pozemku parc. č. 120/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 120/12 
ostatní plocha) o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.7. 
 

33. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 812/30 orná půda (dle GP parc. č. 812/85 orná půda)      
o výměře  2 224 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 

34. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1721/10 orná půda (dle GP parc. č. 1721/10) o výměře 
51 658 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 

35. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 112/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, na němž se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp./č.e., garáž, která 
není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

36. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxx o nájem pozemku parc. č. st. 112/2 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 3 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 140/2 zahrada v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

38. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 140/2 zahrada o výměře  233 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

39. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/001471/2015/Val ze dne 1. 7. 2015,          
ve znění dodatku č. 1, uzavřenou s paní xxxxxxxxxx, jejím předmětem je nájem částí 
pozemků parc. č. 116/3 ostatní plocha o výměře 138 m2 a parc. č. 75/135 ostatní plocha       
o výměře 35 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy by mělo dojít   
k úpravě předmětu nájmu na části pozemků parc. č. 116/3 ostatní plocha o výměře 131 m2    
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a parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 29 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
a ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

40. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

41. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc.  č. 75/135 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

42. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 441/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2         
v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky a pozemek parc. č. 2030 lesní pozemek o výměře 57 m2      
v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

43. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 36,19 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, bydlení, ul. 
Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří    
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

44. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

45. schvaluje 
předběžný záměr koupit pozemek parc. č. 324/17 ostatní plocha o výměře 189 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, z vlastnictví xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.17.  
 

46. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

47. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. OPD-S/120/2011/Ml ze dne 28. 12. 1994 ve znění dodatku č. 1   
ze dne 27. 12. 2011 uzavřenou s družstvem Bytové družstvo vlastníků bytů Tabulový vrch      
a paní xxxxxxxxxx, spočívající ve změně nájemců, a to z paní xxxxxxxxxx a družstva Bytové 
družstvo vlastníků bytů Tabulový vrch na paní xxxxxxxxxxx, družstvo Bytové družstvo 
vlastníků bytů Tabulový vrch, paní xxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx a doplnění povinnosti 
nájemců umožnit přes předmět nájmu průchod vlastníku pozemku parc. č. 460/3 zahrada v k. 
ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

48. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

49. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 535/25 zahrada o výměře 38 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, paní xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

50. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 535/27 zahrada o výměře 31 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
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51. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 236/25 ostatní plocha o výměře 144 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.  
 

52. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/41/2013/Plh uzavřené dne 29. 11. 
2013 s panem xxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.5.  
 

53. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 79/1 ostatní plocha o výměře 313 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 

54. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/32/2011/Plh uzavřené dne 17. 8. 2011 
s panem xxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 

55. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 105/24 ostatní plocha o výměře 3 m2  a parc. č. 105/27 ostatní 
plocha o výměře 2,5 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Hostinský pivovar 
Moritz, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

56. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/58/2002/Pl uzavřené dne 6. 3. 2002 se 
společností Cukrovar Vrbátky a.s. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

57. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1029/7 zahrada výměře 56 m2 a části pozemku parc. č. 1028/7 
ostatní plocha o výměře 47 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu xxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.8. 
 

58. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 4. 4. 2017, bod programu 16, bod 3. 5. ve věci změny nájemní 
smlouvy  č. OMAJ-PR/NAJ/000709/2016/Mlc ze dne 31. 3. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
1. 12. 2016, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 
5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, kterou mělo dojít k přistoupení dalšího 
nájemce, pana xxxxxxxxxx, k této smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

59. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/000709/2016/Mlc ze dne 31. 3. 2016 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 22/2 
ostatní plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, kterou dojde       
k přistoupení dalšího nájemce, společnosti Lubomír Cahlík s.r.o., k této smlouvě dle 
důvodové zprávy bod č. 3.9.  
 

60. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2017 bod programu 12, bod 3.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení nájmu části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 244 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
3.10.  
 

61. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 244 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti EURO - PROFICAR s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
3.10. 
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62. schvaluje 
nájem prostoru - garážového stání č. 7 o výměře 19,20 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt. 
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha       
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.  
 

63. schvaluje 
nájem prostoru sloužícího podnikání 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 paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 3.12.  
 

64. nevyhovuje žádosti 
politické strany Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a spolku Sdružení 
obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 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. 3.12.   
 

65. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV-NAJ/001653/2016/Sul ze dne 18. 5. 2016, ve znění 
dodatku č. 1, uzavřené se spolkem Spolek přátel olomouckého jazzu a společností 
CHOMOUT s.r.o., jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 87/24 ostatní plocha             
o výměře 117 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména oplocením, části pozemku 
parc. č. 87/26 ostatní plocha o výměře 9 440 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím,          
tj. zahradní restaurací, promítací kabinou, objektem bývalého WC, oplocením, venkovním 
areálovým osvětlením, pódiem vč. jeho zastřešení, plátna a šaten se sociálním zařízením, 
hledištěm vč. sedaček, zábradlím, a pozemku parc. č. 644 ostatní plocha (dříve parc. č. st. 
1380 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 102 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím,    
tj. zejména pískovcovou zídkou s kovovou bránou a dlážděným vjezdem, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve změně subjektu na straně nájemce ze spolku 
Spolek přátel olomouckého jazzu a společnosti CHOMOUT s.r.o. na spolek s názvem Spolek 
Letní kino Olomouc, z.s. a v odstranění smluvní náležitosti dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

66. souhlasí 
s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV-NAJ/001653/2016/Sul    
ze dne 18. 5. 2016, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc 
jakožto pronajímatelem a spolkem Spolek přátel olomouckého jazzu a společností 
CHOMOUT s.r.o. jakožto nájemcem, na spolek s názvem Spolek Letní kino Olomouc, z.s., 
dle důvodové zprávy bod č. 3.13.  
 

67. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 154/3 zahrada a parc. č. st. 97 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zemědělská stavba, vše       
v  k. ú. Loučka u Bílska, obec Loučka dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

68. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 154/3 zahrada a parc. č. st. 97 zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zemědělská stavba, vše v k. ú. Loučka 
u Bílska, obec Loučka dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

69. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 176/1 ostatní plocha o výměře 
26 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

70. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí pozemků parc. č. 665/2 orná půda (dle GP parc. č. 665/8 orná půda) o výměře 
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324 m2 a parc. č. 668/2 orná půda (dle GP parc. č. 668/3 orná půda) o výměře 82 m2, vše     
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35 200,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

71. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002398/2016/Nov ze dne 15. 9. 2016, 
uzavřené s panem  Jaroslavem Slovákem, jejímž předmětem je pacht pozemku parc. č. 665/2 
orná půda a část pozemku parc. č. 668/2 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, 
spočívající v zúžení předmětu pachtu o část pozemku parc. č. 665/2 orná půda o výměře    
324 m2 a o části pozemku parc. č.  668/2 orná půda o výměře 82 m2, vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

72. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 57/3 zahrada a část pozemku parc. č. 575/1 zahrada (dle GP parc. č. 
575/13 zahrada) o výměře 72 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 243 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

73. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního sběrače na pozemcích parc. č. 57/3 
zahrada, parc. č. 575/1 zahrada (dle GP parc. č. 575/13 zahrada) a parc. č. st. 71 zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 683, bydlení, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

74. schvaluje 
nájem částí pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha o celkové výměře 21 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

75. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/12/2013/Plh uzavřené dne 20. 3. 2013 
s xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

76. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/48//2002/Sig uzavřené dne 24. 4. 
2002 s xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dohodou dle důvodové zprávy bod č. 
4.4. 
 

77. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/22//2006/Gl uzavřené dne 10. 4. 2006    
s xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

78. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování částí pozemků parc. č. 1920/3 ostatní plocha (dle GP díly „a+c“) o celkové výměře 
21 m2, parc. č. 1920/7 ostatní plocha (dle GP díly „d+e“) o celkové výměře 2 m2, parc. č. 
1920/10 ostatní plocha (dle GP díl „f“) o výměře 17 m2, parc. č. 1920/11 ostatní plocha (dle 
GP díl „b“) o výměře 7 m2 a parc. č. 635 vodní plocha (dle GP díl „g“) o výměře 33 m2, vše     
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc               
do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.5.  
 

79. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 338/8 zahrada (dle GP parc. č. 338/8 zahrada) o výměře 68 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů 
za kupní cenu ve výši 130 823,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.  
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80. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 338/8 zahrada (dle GP parc. č. 338/15 zahrada) o výměře       
16 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti BPS CZ s.r.o. za kupní cenu ve výši         
34 622,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.  
 

81. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1092/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího, 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 68 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.8. 
 

82. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 232 trvalý travní porost a parc. č. 233 trvalý travní porost, vše v k. ú. 
Mutkov, obec Mutkov paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.700,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.9. 
 

83. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015,            
ve znění dodatků č. 1 až č. 7, uzavřené se společností  Lesy města Olomouce, a.s. 
spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 232 trvalý travní porost  a parc. č. 233 trvalý travní 
porost, vše v k. ú. Mutkov, obec Mutkov z předmětu pachtu výše uvedené pachtovní smlouvy 
dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 

84. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou (předlažbou) a doplněním stávajících 
chodníků na pozemcích parc. č. 124/9, parc. č. 95/4 a parc. č. 145/2, vše ostatní plocha         
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, s Univerzitou Palackého v Olomouci dle důvodové 
zprávy bod č. 5.1.  
 

85. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/2/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností JTH Holding a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2.  
 

86. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby „Třída Míru – úprava pro 
odbočení“ na části pozemku parc. č. 614/27 ostatní plocha o výměře 73 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc se společností JTH Holding a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

87. nesouhlasí 
s návrhem xxxxxxxxxxxx o smír, na základě kterého by statutárnímu městu Olomouc byla 
vrácena část statutárním městem Olomouc uhrazené částky, a to ve výši 100.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4.  
 

88. souhlasí 
s podáním dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ve výroku I., kterým bylo 
potvrzeno vlastnictví žalobkyně xxxxxxxxxxxxxx k pozemku parc. č. 809/7 zahrada o výměře 
67 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a  žalobkyně xxxxxxxxxxxxx k pozemku parc. č. 809/2 
zahrada o výměře 132 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5.  
 
89. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zajistit podání dovolání dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
T: 29. 8. 2017 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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90. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 446/19 ostatní 
plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodařit 
se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace        
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

91. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 103/20 
ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. st. 259/1 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  bez čp/če, prům. obj., parc. č. 103/17   
a parc. č. 103/24, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 6.2.  
 

92. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 103/20 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc                  
ve prospěch pozemků parc. č. st. 259/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  
bez čp/če, prům. obj., parc. č. 103/17 a parc. č. 103/24, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Bělidla, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

93. revokuje 
usnesení RMO ze dne 30. 5. 2017, bod programu 2, bod 5. 6. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu a kanalizačního řadu 
na pozemcích parc. č. 849/50, parc. č. 849/184, parc. č. 849/198, parc. č. 849/202, parc. č. 
849/203, parc. č. 849/204, parc. č. 849/205 a parc. č. 849/206, vše ostatní plocha v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 6.3.  
 

94. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 849/50, 
parc. č. 849/184, vše ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a uložení a provozování 
kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 849/198, parc. č. 849/202, parc. č. 849/203, parc. 
č. 849/204, parc. č. 849/205 a parc. č. 849/206, vše ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc, vše ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

95. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJ-
PR/BVB/002001/2015/Sul uzavřené dne 9. 10. 2015 s panem xxxxxxxxxxxxxxx, kterým dojde 
ke změně výčtu pozemků dotčených budoucím uložením a provozováním plynárenského 
zařízení, a to ve vztahu k pozemkům, na kterých lze plynárenské zařízení uložit a provozovat 
z pozemku parc. č. 210/1 ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, na pozemky parc. č. 
103/20, parc. č. 210/1 a parc. č. 210/10, vše ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, 
dále ve vztahu k pozemkům, v jejichž prospěch má být budoucí služebnost zřízena z  
pozemku parc. č. 103/17 ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, na pozemky parc. č. 259/1 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, prům. obj., parc. č. 103/17 a 
parc. č. 103/24, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, dále k prodloužení 
termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti a kopie 
zápisu o předání stavby z 19. 2. 2018 na 19. 2. 2019, k prodloužení termínu pro uzavření 
řádné smlouvy o zřízení služebnosti z 19. 6. 2018 na 19. 6. 2019, a dále k doplnění závazků 
budoucího oprávněného ze služebnosti stran vedení trasy a způsobu uložení plynárenského 
zařízení, vše dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

96. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 
103/20, parc. č. 210/1 a parc. č. 210/10, vše ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc,     
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ve prospěch pozemků parc. č. 259/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez čp/če, prům. obj., parc. č. 103/17 a parc. č. 103/24, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Bělidla, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

97. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 10. 2016 bod programu č. 2, bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 613/3 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

98. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN            
na pozemku parc. č. 613/3 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc       
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 

99. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN            
na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc              
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.  
 

100. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha v k. ú. Holice    
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6.  
 

101. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemku parc. č. 263/5 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.7.  
 

102. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 609/5, parc. č. 613/1, 
parc. č. 619/4, parc. č. 619/5, parc. č. 619/6 a parc. č. 866, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.8.  
 

103. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 437/2, 
parc. č. 607/2, parc. č. 609/5, parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č. 619/5, parc. č. 619/6        
a parc. č. 866, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

104. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 271 ostatní plocha, parc. č. 274 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc                
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., změnu náležitostí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
OMAJ-PR/BVB/002483/2015/Val ze dne 6. 1. 2016, vše spočívající v rozšíření pozemků 
dotčených zřízením věcného břemene o pozemky parc. č. 271 ostatní plocha a parc. č. 274 
ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce,  obec Olomouc, ke zvýšení jednorázové úplaty ze zřízení 
věcného břemene a v doplnění podmínky týkající se ručního výkopu dle důvodové zprávy bod 
č. 6.9.  
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105. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-
BVB/90/2012/S uzavřené dne 20. 2. 2013 se společností GasNet, s.r.o., kterým dojde             
k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 30. 9. 2017 
na 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

106. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-
BVB/91/2012/S uzavřené dne 28. 11. 2012 se společností GasNet, s.r.o., kterým dojde           
k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 30. 9. 2017 
na 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

107. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-
BVB/92/2012/S uzavřené dne 28. 11. 2012 se společností GasNet, s.r.o., kterým dojde          
k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 30. 9. 2017 
na 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

108. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-
BVB/94/2012/S uzavřené dne 28. 11. 2012 se společností GasNet, s.r.o., kterým dojde          
k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 30. 9. 2017 
na 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

109. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-
BVB/95/2012/S uzavřené dne 28. 11. 2012 se společností GasNet, s.r.o., kterým dojde           
k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 30. 9. 2017 
na 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

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

 
 
3 Dodatek č. 54 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného 

vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000, ve znění pozdějších dodatků, 
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
uzavření dodatku č. 54 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu          
a kanalizace ze dne 29. 3. 2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním 
městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dle přílohy důvodové 
zprávy 
 
2. ukládá 
primátorovi doc. Mgr. Antonínu Staňkovi Ph.D. podepsat dodatek č. 54 ke smlouvě o nájmu, 
provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000, ve znění 
pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s.  
T: 26. 9. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 

 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
záměr směnit části pozemku parc.č. 442/1 orná půda (dle GP parc.č. 442/4) o výměře 2 279 
m2, části pozemku parc. č. 443/3 orná půda (dle GP parc. č. 443/86) o výměře 87 m2 a části 
pozemku parc. č. 443/5 (dle GP parc.č. 443/85) o výměře 113 m2, vše v k..ú Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemku parc.č. 443/1 (dle GP 
parc.č. 443/83 a parc.č. 443/84) o výměře 1 017 m2 a 1 182 m2 ve vlastnictví společnosti 
STAFOS- REAL, s.r.o., 
 

3. schvaluje 
záměr budoucího darování části pozemku parc.č. 540/32 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc dle situačního nákresu o rozsahu cca 23,5 m2 ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc do vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření náležející Správě silnic 
Olomouckého kraje bezúplatně, 
 

4. schvaluje 
ukončení nájmu části pozemku parc.č. 1918/1, ostatní plocha v rozsahu dočasného záboru 
do 1680 m2 dle situačního zákresu, v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace na dobu určitou a za nájemné ve výši 20 Kč/m2/den záboru + DPH, 
 

5. schvaluje 
ukončení nájmu části pozemků parc.č. 1918/1 a parc.č. 1916/54 ostatní plocha v rozsahu 
dočasného záboru do 510 m2 dle situačního zákresu, oba v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu určitou a za nájemné ve výši                
20 Kč/m2/den záboru + DPH, 
 

6. doporučuje 
ZMO schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí 
darování části pozemku parc.č. 775/1 druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Chomoutov dle 
situačního nákresu o rozsahu cca 25 m2, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, náležící 
do práva hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Olomouc. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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5 Veřejná zakázka č. 17093 - MMOl - dodávka 4 vozidel  na leasing (prodej 4 
vozidel) - 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 "MMOl - dodávka 4 
vozidel na leasing (prodej 4 vozidel)" evidenční číslo: 17093, 
3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komise ve složení dle důvodové zprávy, 
 

4. pověřuje 
Bc. Jana Večeře, tajemníka  
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu leasingových smluv, případně dodatků k leasingovým smlouvám s vybraným 
dodavatelem/i. 
d) prověřit možnost čerpání dotace na nákup elektromobilu pro potřeby MMOl 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 
6 Veřejná zakázka č. 17096 - Plavecký stadion - tobogánová věž - zahájení, 

komise (ORG 5552) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Plavecký stadion - 
tobogánová věž“ evidenční číslo: 17096, 
 

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

4. pověřuje 
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: 4. 1. 
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7 Dolní hejčínská – rekonstrukce komunikace (ORG 5415) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
ihned uzavření smlouvy dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic zařadit náklady spojené s realizací přeložky do návrhu plánu pro rok 2018 
T: 24. 10. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 
 
8 Lesní cesta U Hájenky (ORG 5169)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření „Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
 

3. ukládá 
odboru investic ihned zajistit  rozpočtovou změnu ve výši 72.465 Kč z rezervy odboru investic 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
odboru investic zařadit náklady spojené s úhradou přeložky Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. do návrhu plánu pro rok 2018 
T: 24. 10. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 
 
9 Úprava plánu investic v části infrastruktury vodovodů a kanalizací MOVO 

a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zahájením výběrových řízení uvedených akcí 
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3. schvaluje 
RZ ve výši 2 x 50 000,- Kč dle textu důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
odboru investic navrhovanou RZ ve výši 2 x 50 000,- Kč ihned převést z prostředků OI  
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 
 
10 Závěrečné vyúčtování projektů OPŽP (ORG 4996, 4988, 4790, 4791, 5108) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektů „Energeticky úsporná opatření      
na veřejných budovách, Olomouc – část 1“, „Úspory energetické náročnosti budov               
ve vzdělávacích zařízeních statutárního města Olomouc“ a „Integrovaný systém nakládání      
s odpady v Olomouci – překladiště Chválkovice“ včetně výpisů ze zvláštních bankovních účtů 
do konce roku 2027 dle části D.1.3 důvodové zprávy. 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
zrušit zvláštní účty projektů: č. 4725092/0800 dle části A .3., č. 4686302/0800 dle části B.4.    
a č. 6041022/0800 dle části C.4. této důvodové zprávy. 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu a všech originálů 
dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektů 
„Energeticky úsporná opatření na veřejných budovách, Olomouc – část 1“, „Úspory 
energetické náročnosti budov ve vzdělávacích zařízeních statutárního města Olomouc“          
a „Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci – překladiště Chválkovice“ do konce 
roku 2027 dle části D.1.3 této důvodové zprávy. 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
plnit povinnosti dle části D.1.1 a) a b) a části D.1.2 a) důvodové zprávy 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

6. ukládá 
plnit povinnosti dle části D.1.1 a) a b) a části D.1.2 a) důvodové zprávy 
T: 15. 8. 2017 
O: odbor kancelář tajemníka 
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7. ukládá 
plnit povinnosti dle části D.1.1 a) a b) a části D.1.2 b) důvodové zprávy 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

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

 
 
11 Rozpočtové změny roku 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 – část A a část B  
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2017 dle důvodové zprávy – část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2017  dle  důvodové zprávy – část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2017 dle 
důvodové zprávy – část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 
12 Aquapark - návrh projektů pro r. 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. souhlasí 
se zařazením projektů pro období 2017-2018 se zaměřením na žáky I. a II. stupně ZŠ dle 
varianty a) - c) do nekrytých požadavků, zároveň doporučuje jejich vykrytí z rezervy                 
k dispozici RMO/ZMO a zařazení částky do rozpočtu OVVI 
 

3. ukládá 
realizovat objednávku služeb dle varianty a) - c) 
T: 29. 8. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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13 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
Dětský domov, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxl, Žižkovo náměstí 3, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérové byty:  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
Charita Olomouc, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 
Charita Olomouc, Černá cesta 14, Olomouc 
Charita Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
xxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc- na 3 měsíce   
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc – na 3 měsíce 
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xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc -  na 1 měsíc 
dle důvodové zprávy bod 2a, b, c, d)  
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3)  
 
4. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxx o převedení nájemní smlouvy na byt č. 21, tř. Kosmonautů 18, 
Olomouc po rozhodnutí o neprodloužení nájemní smlouvy a trvá na vyklizení bytu 
dle důvodové zprávy bod 4)  
 
5. bere na vědomí 
vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady v období 1-6/2017 dle důvodové zprávy bod 
5) 
 

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

 
 
14 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, dle 
předložené důvodové zprávy 
 

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

 
 
15 Projekty OP Doprava - projekt Měnírna JIH  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o dotaci do výzvy ITI Olomoucké aglomerace dle bodu 2 DZ 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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16 Odpadové centrum Olomouc - Chválkovice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se složením projektového týmu 
 

3. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti do výzvy ITI Olomoucké aglomerace 
 

4. ukládá 
zajistit postup dle závěru důvodové zprávy 
T: 15. 8. 2017 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

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

 
 
17 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 13 a 14 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
výzvu č. 13: Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení 
dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou – dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce (dle přílohy č. 1 důvodové zprávy) a výzvu č. 14: Výstavba            
a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy). 
 

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

 
 
18 Zpráva o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Zprávu o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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19 Protipovodňová ochrana - zahrádkářské osady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zahájením pořízení změny územního plánu v lokalitě Andělská 
 

3. ukládá 
předložit návrh pořízení změny ÚP Olomouc na nejbližší jednání ZMO 
T: 12. 9. 2017 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 
 
20 Petice "Za zachování zahrádkářské kolonie Základní organizace ČZS 

Morava Nové Sady Olomouc" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odpovědět petentům dle diskuse v RMO 
T: 29. 8. 2017 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 
21 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Kavárna LA BELLA      
v ulici Masarykova 2, Olomouc, v rozsahu 17 m2 pro žadatele  fu Caffe Divinos Uno spol.      
s r.o., Jeremenkova 14, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.8. do 31.10. 2017. 
 

3. bere na vědomí 
informaci k předzahrádce AIDA, Horní náměstí 
 

4. souhlasí 
s uzavřením dodatku k dohodě dle diskuse v RMO s účinností k 1. 8. 2017 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 21. 
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22 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na třídě Kosmonautů dle upraveného bodu 1. důvodové 
zprávy 
 

3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Přichystalova dle upraveného bodu 2. důvodové 
zprávy 
 

4. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici U Botanické zahrady dle upraveného bodu 3. 
důvodové zprávy 
 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Fibichova dle bodu 4. důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 22. 
 

 
 
23 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 
 
24 Souhlas s darovací smlouvou 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přijetí finančního daru do Fondu pomoci olomouckým dětem dle důvodové zprávy  
 

3. souhlasí 
s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru do Fondu pomoci olomouckým 
dětem dle přílohy důvodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat dárce o přijatém usnesení 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Bod programu: 24. 
 

 
 
25 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele ZŠ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Olomouc Svatoplukova 
11, dle důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s požadavky pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Základní školy a Mateřské školy 
Olomouc, Svatoplukova 11, dle přílohy důvodové zprávy 
 

4. jmenuje 
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy   
a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11 dle důvodové zprávy 
 

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

 
 
26 Platové zařazení ředitelů škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
platové zařazení ředitelů škol dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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27 Změna zástupce zřizovatele ve školské radě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. odvolává 
xxxxxxxxxxxxxx jako zástupce zřizovatele ze Školské rady při Základní škole Olomouc, 
Stupkova 16, dle důvodové zprávy 
 

3. jmenuje 
zástupcem zřizovatele ve Školské radě při Základní škole Olomouc, Stupkova 16, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat školskou radu o přijatém usnesení 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 
 
28 Změna účelu využití dotace, prodloužení termínu realizace projektu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. nevyhovuje 
žádosti o změnu účelu využití dotace dle části A) důvodové zprávy 
 

3. vyhovuje 
žádosti o prodloužení termínu realizace projektu dle části B) důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 
 
29 Zimní stadion - doplatek nájemného 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně příloh 
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2. ukládá 
postupovat dle upravené důvodové zprávy a diskuze v RMO 
T: 15. 8. 2017 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 
 
30 Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatel je statutární město Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu platových předpisů u ředitelů příspěvkových organizací dle Nařízení vlády č. 168/2017 
Sb. 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace     
a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 
T: 15. 8. 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: 30. 
 

 
 
31 Dotace v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
individuální žádosti v sociální oblasti dle důvodové zprávy u žádostí do 50 000 Kč 
 

4. souhlasí 
s poskytnutím dotace z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 000 Kč 
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5. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu 
SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn vyplývajících z důvodové zprávy          
u žádostí nad 50 000 Kč 
T: 12. 9. 2017 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy 
T: 26. 9. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 
 
32 Projekt podpory plánování sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
2. souhlasí 
s odmítnutím podpory na projekt plánování sociálních služeb a navrhovaným postupem, dle 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
vyrozumět MPSV o odmítnutí prostředků z OPZ, dle důvodové zprávy 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 
 
33 Prevence kriminality 2017 - rezerva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtové změny vyplývající 
z důvodové zprávy u žádosti do 50 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a v souladu s Vnitřním předpisem   
o poskytování dotací z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 1 
T: 15. 8. 2017 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
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34 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 Marcelu Gromnicovou pro funkční období 2017 – 
2021 
 

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

Bod programu: 34. 
 

 
 
35 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
stanovisko vlastníka pozemních komunikací dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. 
 

3. ukládá 
odboru správy městských komunikací a MHD v příslušných řízeních o povolení zvláštního 
užívání toto stanovisko ihned uplatnit 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

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

 
 
36 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 4/2016 - Občanská 

demokratická strana 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. uděluje 
společnosti Občanská demokratická strana, IČ: 16192656 výjimku ze zákazu stanoveného     
v OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných 
prostranstvích na předvolební akci "Letní kino" dne 14.9.2017 v době od 10:00 do 23:30 
hodin 
 

3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc 
T: 15. 8. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

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

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotací v části A) Významné aktivity u žádostí č. 14102, 14172 
 

3. schvaluje 
přidělení dotací v části B) Individuální dotace u žádostí č.13956, 14159, 14167, 14168, 
14161, 14170, 14173, 14171, 14177 
4. neschvaluje 
přidělení dotací v části B) Individuální dotace u žádostí č.14072, 14157, 14169 
 

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

 
 
38 Zahraniční služební cesta do Makarské 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 

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

 
 
39 Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci - projekt   

a návrh mediální prezentace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s realizací dle projektové dokumentace 
3. souhlasí 
s návrhem mediální prezentace a postupem dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
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40 Příspěvek na restaurování kopule chrámu sv. Michala v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

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

 
 
41 Různé - Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola  s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
 

 
 
42 Zimní stadion 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
předložit na nejbližší zasedání RMO návrh smluvní dokumentace k nabytí vlastnictví                
k souboru nemovitých (zapsaných na LV č. 1324 pro k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc)              
a movitých věcí uvedených v posudku VŠE Praha č. 22A72/2017 ze dne 9. 5. 2017 spolu       
s příslušenstvím a souvisejícími právy od společnosti Hokejová hala Olomouc a. s. 
T: 15. 8. 2017 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy se společností Hokejová hala Olomouc a. s. dle přílohy DZ 
 

4. ukládá 
podepsat předmětnou nájemní smlouvu 
T: 15. 8. 2017 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
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5. ukládá 
převzít předmět nájmu do správy OVVI dle příloh DZ 
T: 15. 8. 2017 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

6. ukládá 
vyúčtovat náklady související s pronájmem od 1.5.2016 do 31.10.2017 HC Olomouc, s.r.o. 
T: 7. 11. 2017 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

7. ukládá 
předložit na jednání RMO příslušnou rozpočtovou změnu 
T: 15. 8. 2017 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Bod programu: 43. 
 

 
 
43 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
ústní informaci 
 

2. ukládá 
odpovědět dle diskuse v RMO 
T: 15. 8. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

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

  

 


