
 

USNESENÍ 
 

z 99. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26. 9. 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 26. 9. 2017 dle upravené důvodové 
zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- bod 11, část 4 usnesení RMO ze dne 21.7.2015 týkající se převzetí majetku Lošov - Hliník 
- bod 12, část 4 usnesení RMO ze dne 21.7.2015 týkající se převzetí majetku Lošov - Zlaté 
Doly 
- bod 3, část 3 usnesení RMO ze dne 3. 8. 2015, týkající se právních úkonů k provedeným 
žalobám na společnost Gordion 
 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. svěřuje 
část pozemku parc. č. 290/10 ostatní plocha o výměře 603 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 290/10 ostatní plocha o výměře 603 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek Wolkerova 48, 50, Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 
 

3. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 604/4 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc Společenství vlastníků Krakovská 474/2, Českobratrská 473/1, 
Olomouc-Nové Sady dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

 



 2 

4. schvaluje 
záměr bezúplatně převést části pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
115/37 díl „b“ ostatní plocha o výměře 235 m2 a parc. č. 115/35 ostatní plocha o výměře 66 
m2) o celkové výměře 301 m2 a část pozemku parc. č. 30/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
115/37 díl „a“ ostatní plocha) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy 
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

5. schvaluje 
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 267 zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc ve vlastnictví společnosti DELTA servis, s.r.o. za část pozemku parc. č. 246 
ostatní plocha o výměře 235 m2 a pozemek parc. č. 292/1 zahrada o výměře 122 m2, vše    
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměry částí 
pozemků budou upřesněny až po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

6. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 269 ostatní plocha (dle GP parc. č. 269/1 ostatní plocha) 
o výměře 368 m2 a pozemek parc. č. 270 zahrada vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 830 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

7. schvaluje 
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

8. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 803/3 orná půda o výměře 348 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až                 
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

9. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 803/3 orná půda o výměře 343 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až                 
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

10. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 803/3 orná půda o výměře 609 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až                  
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

11. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 803/3 orná půda o výměře 63 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až                   
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

12. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 555/21 ostatní plocha o výměře 50 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna 
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

13. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 555/21 ostatní plocha o výměře 12 m2 a parc. č. 
555/4 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5. 
 

14. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. 69/5 ostatní plocha o výměře 91 m2, parc. 
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č. 69/6 zahrada o výměře 407 m2 a část pozemku parc. č. 1162 zahrada o výměře 1012 m2, 
vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

15. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/368/2000/Pl uzavřenou dne 15. 3. 2001 s 
panem XXXXX a s paní XXXXX. Změnou smlouvy by mělo dojít ke změně předmětu nájmu z 
části pozemku parc. č. 1975 ostatní plocha o výměře 10 m2 a části pozemku parc. č. 1409/2 
ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc na část pozemku 
parc. č. 1409/2 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a ke 
změně nájemce z paní XXXXX a pana XXXXX na paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 
2.7. 
 

16. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1296/8 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

17. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č 1296/8 ostatní plocha o výměře 50 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

18. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1243 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v 
k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

19. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/3 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

20. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o stanovení nižšího nájemného, tj. 1,- Kč/měsíčně za nájem části pozemku 
parc. č. 624/3 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

21. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o možnost v prodejním stánku umístěném na části pozemku parc. č. 624/3 
ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc prodávat v době adventu 
vánoční punč dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

22. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 230 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

23. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o pacht pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 487 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

24. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 440 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

25. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – část motogaráže č. 4 o výměře 3 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, 
obč. vyb, ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
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26. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 2 o výměře 27,50 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. 2.15. 
 

27. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 8 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. 2.16. 
 

28. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 11 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. 2.17. 
 

29. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Albínova 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. 2.18. 
 

30. 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. 2.19. 
 

31. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 10 o výměře 15,60 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 dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

32. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové 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 vk. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

33. schvaluje 
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové výměře 64,10 m2 v 1. NP budovy 
č.p. 192, obč. vyb., Dolní náměstí č.o. 8-9, která je součástí pozemku parc. č. st. 614, 
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 2.22. 
 

34. schvaluje 
udělení plné moci společnosti Lesy města Olomouce, a.s. k zastupování statutárního města 
Olomouce v plném rozsahu a činění veškerých právních jednání ve správních řízeních o 
povolení omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikace ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce propachtované společnosti Lesy města Olomouce, a.s. 
pachtovní smlouvou č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění 
dodatků č. 1 až č. 7 dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

35. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky část pozemku parc. č. 94/58 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/58 
ostatní plocha) o výměře 6 127 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a části pozemku 
parc. č. 959/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/51 ostatní plocha a parc. č. 959/1 ostatní 
plocha) o celkové výměře 953 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc státnímu podniku Povodí 
Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
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36. uděluje 
souhlas s využitím části pozemku parc. č. 94/58 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/58 ostatní 
plocha) o výměře 6 127 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc státním podnikem Povodí 
Moravy, s.p. do doby uzavření smlouvy o výpůjčce dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 

37. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. MAJ-PR-J/5/2003/Ha ze dne 21. 7. 2003 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 15. 10. 2004 a dodatku č. 2 ze dne 14. 8. 2006 uzavřenou se spolkem 1. HFK 
Olomouc spolek, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků parc. č. 885/7 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 614 m2, parc. č. 885/8 ostatní plocha o výměře 4 309 m2, parc. č. 885/14 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m2, parc. č. 885/15 ostatní plocha o výměře 1 450 
m2, parc. č. 885/16 ostatní plocha o výměře 910 m2, parc. č. 885/17 ostatní plocha o výměře 
10 375 m2, parc. č. 885/22 zastavěná plocha nádvoří o výměře 527 m2, parc. č. 885/23 
ostatní plocha o výměře 94 m2, parc. č. 885/24 ostatní plocha o výměře 6 231 m2, parc. č. 
885/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m2 a parc. č. 885/27 ostatní plocha o 
výměře 513 m2 a části pozemku parc. č. 1945/1 ostatní plocha o výměře 584 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, spočívající v prodloužení doby výpůjčky z 31. 12. 2026 
na 31. 12. 2030 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

38. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/65/2010/Hr ze dne 24. 1. 2011, uzavřenou s panem 
XXXXX, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 189 m2 v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve spoluvlastnictví statutárního města Olomouce (podíl 2/3) a 
pana XXXXX (podíl 1/3), spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 
10 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

39. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/001381/2014/Mlc ze dne 30. 5. 2014 uzavřené se 
společností NEZVALOVA ARCHA s.r.o., jejímž předmětem je nájem částí pozemků parc. č. 
624/10 o výměře 118 m2 a parc. č. 959/7 o výměře 93 m2, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, spočívající v úpravě polohového určení předmětu nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

40. schvaluje 
změnu náležitostí nájemní smlouvy uzavírané se společností BARTON TRADING s.r.o., 
jejím předmětem bude nájem částí pozemků parc. č. 1092/1 ostatní plocha o výměře 105 
m2, parc. č. 395/44 ostatní plocha o výměře 96 m2 a parc. č. 395/4 ostatní plocha o výměře 
228 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc, spočívající v 
upřesnění účelu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

41. schvaluje 
nájem pozemků parc. č. 111/1 zahrada o výměře 835 m2 a parc. č. 111/2 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 168 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 3.7. 
 

42. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/21/2008/Hoř uzavřené dne 30. 1. 2009 
s manželi XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

43. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 606/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

44. revokuje 
usnesení RMO ze dne 29. 8. 2017, bod programu 2, bod 3. 6. ve věci schválení skončení 
nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/43/2006/Gl uzavřené dne 13. 11. 2016 ve znění 
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dodatku č. 1, nájemce společnost Renocio practico s.r.o., a to dohodou dle důvodové zprávy 
bod č. 3.9. 
 

45. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/43/2006/Gl uzavřené dne 13. 11. 2006 
ve znění dodatku č. 1, nájemce společnost Renovacio practico s.r.o., a to dohodou dle 
důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

46. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 22/3 ostatní plocha o výměře 10 m2 a parc. č. 22/4 zahrada o 
výměře 190 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 3.10. 
 

47. schvaluje 
skončení pachtu dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002524/2015/Mlc uzavřené dne 
21. 12. 2015 s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

48. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

49. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/11/2004/M uzavřené dne 22. 3. 2004 
s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

50. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

51. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX a pana XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 112 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

52. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 15 m2 vyznačené pod číslem 22 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 panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

53. schvaluje 
nájem prostoru - garážového 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 panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 

54. schvaluje 
nájem části společných prostor (část střechy a podkrovních prostor o výměře 12 m2) 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, společnosti 
Vodafone Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

55. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 6. 2000, ve znění dodatků, uzavřené 
se XXXXX, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání o celkové výměře 554,20 m2 
v 1. PP a 1. NP budovy č. p. 424, bydlení, ul. Horní náměstí č. o. 23, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 375/1 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
spočívající ve změně podmínek podnájmu prostor dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
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56. souhlasí 
s realizací stavebních úprav nájemcem PAVLÍK group, s.r.o., v prostorech sloužících 
podnikání o celkové výměře 209,00 m2 v 1. NP budovy č.p. 322, bydlení, Horní náměstí č.o. 
11, která je součástí pozemku parc. č. st. 270, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle předložené projektové dokumentace a rozpočtu nákladů v max. 
výši 2.369.373,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 

57. souhlasí 
po provedení stavebních úprav nájemcem s možností případného odpočtu technického 
zhodnocení nemovité věci z nájemného v max. výši 2 000 000,- Kč bez DPH, případně 
částky nižší dle znaleckého posudku na technické zhodnocení nemovité věci, a to za 
podmínky úhrady veškerých závazků vůči SMOl ve lhůtě do 5.10.2017 dle důvodové zprávy 
bod č. 3.17. 
 

58. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 4.1. 
 

59. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 4.2. 
 

60. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 744 ostatní plocha o výměře 18 m2 
v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

61. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
Centrum Wellnerova s.r.o. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

62. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu DN 100 na pozemku parc. č. 218 ostatní 
plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc, s manžely XXXXX, jako dárci, dle důvodové zprávy 
bod č. 5.2. 
 

63. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu kanalizace DN 300 na pozemcích 
parc. č. 1420/4, parc. č. 1413/1, parc. č. 1414/1 a parc. č. 215/1, vše ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, se společností STAVING Olomouc, s.r.o. jako budoucím 
prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

64. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
kanalizace DN 300 se společností STAVING Olomouc, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

65. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se stavbami chodníku, veřejného osvětlení a 11 ks 
parkovacích stání včetně odvodnění a zpevněné plochy na pozemku parc. č. 290/1 ostatní 
plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc, se společností Zdravotní středisko Lazce s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

66. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavbu vodovodu DN 100 na pozemcích parc. č. 319/22, parc. č. 
2004/3, parc. č. 319/7, parc. č. 324/10 a parc. č. 324/11, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc, se společností SALVATOR STŘECHY s.r.o., jako prodávajícím, 
za kupní cenu 121,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
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67. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavbu kanalizace DN 250 na pozemcích parc. č. 319/22, parc. č. 
2004/3 a parc. č. 319/7, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se 
společností SALVATOR STŘECHY s.r.o. a společností IDS industrial area s.r.o., jako 
prodávajícími, za celkovou kupní cenu 121,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 
5.7. 
 

68. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 319/7 
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování 
vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 319/7, parc. č. 324/10 a parc. č. 324/11, vše ostatní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 

69. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby chodníků, veřejného osvětlení a 
komunikace včetně vsakovacího pruhu pro odvod dešťových vod a 20 ks parkovacích stání, 
budované v rámci stavby „Bytový dům A“ se společností STAFOS – REAL, s.r.o., jako 
budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 

70. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného 
osvětlení na pozemku parc. č. 812/30 orná půda (dle GP parc. č. 812/86 orná půda) o 
výměře 1 151 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 
 

71. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 812/30 
orná půda (dle GP parc. č. 812/86 orná půda) o výměře 1 151 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 
 

72. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu chodníku na pozemcích parc. č. 590/1 a parc. č. 
601/25, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se společností 
Apis Trading s.r.o., jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 

73. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 8 důvodové zprávy ve věci 
odprodeje části pozemku parc. č. 590/1 ostat. pl. o výměře 19 m2 (dle GP díl „b“) a části 
pozemku parc. č. 601/25 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti Apis Trading s.r.o. za kupní cenu ve výši 37 500,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
 

74. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu V1, V2 a V3, splaškové 
kanalizace KS1 a KS2, dešťové kanalizace KD1 a KD2, komunikace K1 a K2 včetně 
odvodnění (průlehy VP1, VP2, drenážní potrubí, akumulační nádrže) a parkovacích stání P1 
– P8, chodníků C1 a C2, veřejného osvětlení VO1 a VO2 a cyklostezky budované v rámci 
stavby „Rezidence Jižní stráně – ZÁPAD“ se společností Simplon Invest alfa s.r.o., jako 
budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 

75. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodů DN 200 (V1) a DN 100 (V2 a V3) se společností Simplon Invest alfa s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 5.14. 
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76. schvaluje 
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 527/2 orná půda v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 540/78, parc. č. 527/8 a parc. č. 540/49, vše 
zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc, ve společném jmění manželů XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 
 

77. schvaluje 
zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc za účelem umístění a užívání části budovy - základů a přesah arkýře, která se 
stane součástí pozemku parc. č. st. 125/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 125/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

78. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 1028/7 
ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc za účelem umístění a užívání části budovy - 
základů a přesah arkýře, která se stane součástí pozemku parc. č. st. 125/2 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 125/2 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

79. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1928/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

80. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1928/1 ostatní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouce ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

81. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1029/28 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

82. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1029/28 ostatní plocha v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.4. 
 

83. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 85/7 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 
68/10 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 

84. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 85/7 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 68/10 ostatní plocha v k. ú. Lazce, 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 
pozemku parc. č. 743 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
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ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

86. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 743 ostatní plocha v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.6. 
 

87. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 307/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

88. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 307/1 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.7. 
 

89. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 693 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

90. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 693 ostatní plocha v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.8. 
 

91. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 401/6, parc. č. 401/7, parc. č. 401/8, parc. č. 401/10, parc. č. 401/17 a 
parc. č. 439/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

92. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 1. 2017 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. 744 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

93. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 1. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6.7. 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. 744 ostatní plocha v k. 
ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

94. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 744 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

95. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009 bod programu č. 2., bod č. 2.22. důvodové zprávy, ve věci 



 11 

schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního kabelu na pozemcích parc. č. 268/2 ostat. pl. v k. ú. Lazce, parc. č. 
453/13 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, parc. č. 1116/4 ostat. pl. a parc. č. 1116/1 ostat. pl., vše v k. 
ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

96. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 268/2, parc. č. 117/3, vše ostatní plocha v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, parc. č. 453/13 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 
1116/4, parc. č. 1116/1 a parc. č. 1116/11, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.11. 
 

97. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc, č. 79/7, parc. č. 145/1, parc. č. 124/10, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

98. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc, č. 79/7, parc. č. 145/1, parc. č. 124/10, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

99. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6. 17. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 105/25 a parc. č. 134/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

100. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6. 17. důvodové zprávy, ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 105/25 a parc. č. 134/1, 
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO 
Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

101. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 105/25 a parc. č. 134/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

102. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 604/2, parc. č. 613/3, parc. č. 637/4, parc. č. 651/3, parc. č. 1070, parc. č. 1072, 
parc. č. 1077, parc. č. 1078, parc. č. 1079 a parc. č. 1080, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společností itself s.r.o. a MERIT GROUP a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.14. 
 

103. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 608/19, parc. č. 608/22, parc. č. 608/24, parc. č. 608/27, parc. č. 608/30 a parc. č. 
608/34, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společností T-Mobile 
Czech Republic a.s. a itself s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
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104. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 835/1, parc. č. 861, parc.č. 875/1, parc. č. 875/5 a parc. č. 875/10, vše ostatní plocha v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.16. 
 

105. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 835/1, parc. č. 861, parc.č. 875/1, parc. č. 
875/5 a parc. č. 875/10, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 

106. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 557/5 a parc. č. 559/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 

107. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 557/5 a parc. č. 559/3, vše ostatní plocha v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.17. 
 

108. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 282, parc. 
č. 281 a parc. č. 285, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 
 

109. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodu na pozemcích parc. č. 282, parc. č. 281 a parc. č. 285, vše ostatní plocha v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.18. 
 

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

 

3 Dopady změn cenové regulace ve vodárenství pro rok 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 

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

Bod programu: 3. 
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4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
zřízení služebnosti na částech pozemků parc. č. 210/24 a parc. č. 210/27, oba ostatní plocha 
v k.ú. Bělidla, obec Olomouc, v rozsahu dle GP, ve vlastnictví České republiky, s nimiž má 
právo hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, spočívající v 
povinnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako povinného, strpět umístění a provozování 
inženýrské sítě, vstup a vjezd na služebné pozemky v souvislosti ze zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním inženýrské sítě ve prospěch statutárního města 
Olomouce, jako oprávněného, na dobu životnosti inženýrské sítě a za jednorázovou úplatu 
ve výši 1.254,77 Kč vč. DPH, 
 

3. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 775/1, ostatní plocha, v k.ú. Chomoutov ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, v rozsahu dočasného záboru cca do 304 m2 dle situačního zákresu, na dobu 
určitou a za nájemné ve výši 40 Kč/m2/den záboru + DPH, 
 

4. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 495/1, ostatní plocha, v k.ú. Povel, obec Olomouc ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, v rozsahu dočasného záboru cca do 79 m2 dle situačního zákresu, na dobu 
určitou a za nájemné ve výši 40 Kč/m2/den záboru + DPH. 
 

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

 

5 Opěrná zeď na ulici Tomkova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
schvaluje variantu c návrhu řešení dle upravené důvodové zprávy. 
 

3. ukládá 
odboru investic zahájit přípravu zpracování PD a zajištění potřebných povolení ve smyslu 
schválené varianty. 
T: květen 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
ukládá odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s odborem investic zařadit do návrhu plánu 
pro rok 2018 náklady na úhradu PD a realizaci odstranění havarijního stavu zdi. 
T: 24. 10. 2017 
O: vedoucí majetkoprávního odboru, vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 
XXXXX, U Letiště 2, Olomouc 
XXXXX, U Letiště 4, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 
XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc  
XXXXX, Topolová 1, Olomouc  
XXXXX, Topolová 1, Olomouc 
XXXXX, Topolová 1, Olomouc 
XXXXX, Topolová 2, Olomouc 
XXXXX, Topolová 2, Olomouc 
XXXXX, Topolová 2, Olomouc 
XXXXX, Topolová 4, Olomouc 
XXXXX, Topolová 4, Olomouc 
XXXXX, Topolová 6, Olomouc 
XXXXX, Topolová 9, Olomouc 
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc 
XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc 
XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc 
  
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt:  
XXXXX, Peškova 1, Olomouc 
XXXXX, Peškova 1, Olomouc 
XXXXX, Peškova 1, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
XXXXX, Příčná 2, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
  
c) na 1 rok s nájemci: 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc  
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XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 
XXXXX, Sokolská 48, Olomouc 
XXXXX, Kosmonautů 18, Olomouc 
XXXXX, Synkova 8, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 
Charita Olomouc, Černá cesta 11, Olomouc 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
  
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
XXXXX, Holická 51, Olomouc 
XXXXX, Holická 51, Olomouc  
XXXXX, Holická 51, Olomouc  
XXXXX, Topolová 2, Olomouc 
XXXXX, Sokolská 48, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc – na 3 měsíce  
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Topolová 7, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 1 měsíc 
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d)  
  
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
XXXXX, Topolová 6, Olomouc 
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2a, b) 
 

3. schvaluje 
výpovědi z nájmu bytu: 
XXXXX, Řezáčova 20, Olomouc 
XXXXX, Topolová 9, Olomouc 
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3a, b, c) 
 

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, U Letiště 4, Olomouc s XXXXX na zkušební dobu 
určitou 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 

5. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy bod 5) 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXX, panem XXXXX, paní XXXXX dle předložené 
důvodové zprávy 
 

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

 

8 Rozpočtové změny roku 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2017 dle upravené důvodové zprávy 
 

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: 8. 
 

 

9 Veřejná zakázka č. 17121 - dodávka osobního automobilu pro 
ekonomický odbor - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "Dodávka osobního automobilu pro ekonomický odbor - přímé zadání", 
evidenční číslo: 17121 
 

2. schvaluje 
a) v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli, 
b) zařazení částky 640 000 Kč do soupisu nekrytých požadavků a zároveň vykrytí z rezervy  
k dispozici 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8.1. 
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10 Populárně naučný dokument pro propagační účely ITI OA 
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       
dle závěru důvodové zprávy 
 

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

 

11 Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice 
Olomoucké aglomerace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
projektový záměr Modernizace tramvajové tratě 8.května jako přílohu žádosti o dotaci           
z Operačního programu Doprava 2014-2020 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

12 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 16 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
výzvu č. 16: Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních 
center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků 
výzkumu – Služby infrastruktury (dle přílohy č. 1 důvodové zprávy) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

13 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 19 a 20 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
výzvu č. 19: Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy (dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy). 
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3. schvaluje 
výzvu č. 20: Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy (dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy). 
 

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

 

14 Ukončení výzvy č. 8 nositele ITI Olomoucké aglomerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
ukončení výzvy č. 8 (Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce nositele) ITI 
Olomoucké aglomerace pro předkládání projektových záměrů dle důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s provedením změny dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12.1. 
 

 

15 Stanovisko SMOl ke zřízení soukromé mateřské a základní 
školy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. vydává 
záporné stanovisko ke zřízení soukromé Lesní mateřské školy a základní školy SOFISA dle 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat žadatelku o přijatém usnesení 
T: 10. 10. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

16 Změna termínu čerpání dotace a termínu vyúčtování dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. vyhovuje 
žádosti Česko Britské Mezinárodní školy a Mateřské školy s.r.o. dle důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
znění Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 10. 10. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

17 Změna příplatků ředitelů PO - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
příplatky za vedení ředitelům příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
platové výměry zástupců ředitelů škol dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 10. 10. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

18 Návrh odměn ředitelům PO - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 10. 10. 2017 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
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19 Značení sloupů veřejného osvětlení - vyhodnocení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru ochrany zabezpečit prostředky na údržbu a správu systému formou doplnění            
do Smlouvy k zabezpečení VPS ve městě Olomouci s TSMO a současně zahrnout              
do návrhu rozpočtu na rok 2018 prostředky pro realizaci další fáze projektu značení sloupů 
VO dle důvodové zprávy. 
T: 21. 11. 2017 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

4. ukládá 
výdaje TSMO související s realizací projektu zahrnout do soupisu nekrytých požadavků       
na rok 2017 dle důvodové zprávy. 
T: 21. 11. 2017 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 

20 Zpráva o průběhu projektu ISMS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
VP o informačním systému SMOl a VP o zajištění bezpečnosti informací v IS SMOl - 
(Bezpečnostní politika) dle předložené důvodové zprávy - s účinností od 15. 10. 2017 
 

3. ukládá 
předložit návrh plánu zvládání rizik na rok 2018 na jednání RMO 
T: 24. 10. 2017 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

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

Bod programu: 18. 
 

 

21 Audit hospodaření dle paragrafu 2219 na OSMK a MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
realizovat nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č.23/2017 
T: prosinec 2017 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 19. 
 

 

22 Kontrola dotace poskytnuté spolku SOZE, rok 2016  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 20. 
 

 

23 Kontrola dotace u Česko Britské Mezinárodní školy a MŠ s.r.o. 
Olomouc, rok 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 21. 
 

 

24 Darovací smlouva - EKO-KOM a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předloženou darovací smlouvu 
 

3. pověřuje 
primátora města Olomouce doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. podpisem darovací smlouvy 
T: 24. 10. 2017 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

25 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu 
movitého majetku č. 2/2017/OVVI/POPRM 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č.2/2017/OVVI/POPRM 
 

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

 

26 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu 
movitého majetku č. 3/2017/OVVI/POPRM 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č.3/2017/OVVI/POPRM 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č.3/2017/OVVI/POPRM pro 
příspěvkovou organizaci Hřbitovy města Olomouce dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

27 Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele k přijetí darů 
(hrobová zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přijetím darů dle důvodové zprávy 
T: 10. 10. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce 
T: 10. 10. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 

28 Žádost o udělení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 4/2016 - 
Studentský (p)road 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. uděluje 
panu XXXXX, Olomouc výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č.4/2016 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích na akci pro podporu 
studentských aktivit "Studentský (p)road" konané dne 3.10.2017 od 16:00 do 21:00 hodin 
 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc 
T: 10. 10. 2017 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

29 Prodej vozidel MPO prostřednictvím autobazaru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
odprodej vozidel prostřednictvím autobazaru dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 27. 
 

 

30 Zahraniční služební cesta Řím 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 28. 
 

 

31 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. 14215, 14214, 14212 
  

3.       neschvaluje 
přidělení dotace v části A) Významné aktivity u žádosti č. 14207 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 29. 
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32 Protipovodňová opatření IV. etapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka a RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. jednáním s Povodím 
Moravy, s.p., a to za účelem přípravy a uzavření smlouvy o spolupráci k IV. etapě PPO 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka a RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. jednáním s ZO ČZS 
Morava, a to za účelem ukončení stávajících smluvních vztahů, přípravy a uzavření smlouvy 
o spolupráci při přípravě IV. etapě PPO a zabezpečení zahrádkářské činnosti v Olomouci 
 

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

Bod programu: 30. 
 

 

33 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 16. zasedání 
ZMO konaného 11. 9. 2017 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 5 část 3 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2017 - Záměr nabytí majetku společnosti 
Hokejová hala Olomouc, a.s.: 
- náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA zajistit alokaci částky ve výši kupní ceny 
dle důvodové zprávy v návrhu rozpočtu pro rok 2018 (T: prosinec 2017) 
T: 5. 12. 2017 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

2. ukládá 
k bodu 5, část 4 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2017 - Záměr nabytí majetku společnosti 
Hokejová hala Olomouc, a.s.: 
- Radě města Olomouce předložit Zastupitelstvu města Olomouce znění kupní smlouvy a 
smlouvy o postoupení licence, práv a povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního 
povolení(T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 24. 10. 2017 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města, Major Martin, JUDr., MBA, 

náměstek primátora, Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora, Žáček Filip, 
Mgr., náměstek primátora 

 

3. ukládá 
k bodu 9, část 4 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2017 - Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu 
Olomouc - vydání souboru: 
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění, vydání Souboru změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouce (T: ihned) 
T: 10. 10. 2017 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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4. ukládá 
k bodu 10, část 4 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2017 - Soubor změn č. I.B Územního plánu 
Olomouc - vydání souboru: 
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění, vydání Souboru změn č. I.B Územního plánu Olomouc (T: ihned) 
T: 10. 10. 2017 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

5. ukládá 
k bodu 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2017 - Změna č. III Územního plánu Olomouc 
- výběr varianty: 
- odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořízení Změny č. III Územního plánu Olomouc ve 
variantě D/ (T: ihned) 
T: 10. 10. 2017 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

6. ukládá 
k bodu 12, část 4 usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2017 - Pořízení změny č. VI Územního plánu 
Olomouce: 
- OKR zahájit pořízení Změny č. VI Územního plánu Olomouce ve schváleném rozsahu (T: 
září 2017) 
T: 10. 10. 2017 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 31. 
 

 

34 Výběrové řízení - ředitel příspěvkové organizace Moravská 
filharmonie Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Moravská 
filharmonie Olomouc dle předložené důvodové zprávy 
 

2. jmenuje 
s účinností od 1. 1. 2018 ředitelem příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc 
Mgr. art. et MgA. Jonáše Harmana 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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35 Pronájem náhradních prostor pro IC Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s přeloženou důvodovou zprávou 
 

2. ukládá 
podepsat smlouvu o pronájmu obytného kontejneru s firmou ALGECO s.r.o.. 
T: 24. 10. 2017 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


