
 

USNESENÍ 
 

z 3. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19. 11. 2018 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

 

 

1 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2019 - 2. čtení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech upravených příloh 

 

Předložil: Kolářová Eva, náměstkyně primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 1. 
 

 

2 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 19. 11. 2018 dle upravené důvodové 
zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- bod 10, část 4, usnesení RMO ze dne 29. 4. 2015, týkající se převzetí výsadby stromů v 
rámci akce "ul. Holická - Babíčkova, cyklostezka" 

- bod 22, část 5 usnesení RMO ze dne 6. 2. 2018, týkající se zpracování PD akce "ZŠ 
Helsinská - výstavba pavilonu" 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2. 
 

 
 
 



 2 

3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
neuplatnění předkupního práva k budově č. e. 20, rod. rek., ve vlastnictví pana XXXXX, 
stojící na pozemku parc. č. 704/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov, obec Olomouc, 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 71 důvodové zprávy, ve věci 
schválení odprodeje pozemku parc. č. 704/1 lesní pozemek o výměře 48 m2 v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 26 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.1. 

 

3. schvaluje 
záměr pronajmout pozemky parc. č. 704/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 a 
parc. č. 704/2 ostatní plocha o výměře 220 m2, oba v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

4. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/27/2013/S ze dne 23. 9. 2013 ve znění 
dodatků č. 1 a č. 2 uzavřenou se společností eluvio s.r.o. Změnou smlouvy o nájmu by mělo 
dojít k prodloužení doby nájmu z 31. 12. 2018 do 31. 1. 2021 a ke změně rozsahu předmětu 
nájmu z částí pozemků parc. č. 1721/39 ostat. pl. o výměře 146 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. 
o výměře 741 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. o výměře 1243 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl.       
o výměře 988 m2,  parc. č. 1721/29 ostat. pl. o výměře 1636 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl.     
o výměře  145 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 161 m2 a parc. č. 1721/101 ostat. pl.   
o výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc na pozemky parc. č. 
1721/101 ostatní plocha o výměře 29 m2, parc. č. 1648/1 ostatní plocha o výměře 163 m2, 
parc. č. 1649/1 ostatní plocha o výměře 145 m2, parc. č. 1721/28 ostatní plocha o výměře 
989 m2 a části pozemků parc. č. 1721/29 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/29 ostatní 
plocha) o výměře 1 628 m2,  parc. č. 1721/31 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/31 ostatní 
plocha) o výměře 1 209 m2, parc. č.  1721/1 (dle GP parc. č. 1721/1 ostatní plocha)               
o výměře 563 m2 a parc. č. 1721/39 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/151 ostatní plocha) 
o výměře 51 m2 vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod       
č. 2.2. 

 

5. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/6/2013/S ze dne 23. 9. 
2013 uzavřenou se společností eluvio s.r.o. Změnou smlouvy o budoucí kupní smlouvě by 
mělo dojít k prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy z 31. 12. 2018 na 31. 1. 2021 a 
úpravě rozsahu předmětu budoucí koupě z částí pozemků parc. č. 1721/39 ostat. pl.              
o výměře 146 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. o výměře 741 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl.        
o výměře 1243 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. o výměře 988 m2,  parc. č. 1721/29 ostat. pl.   
o výměře 1636 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. o výměře  145 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl.      
o výměře 161 m2 a parc. č. 1721/101 ostat. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc na pozemky parc. č. 1721/101 ostatní plocha, parc. č. 1648/1 
ostatní plocha, parc. č. 1649/1 ostatní plocha, parc. č. 1721/28 ostatní plocha a části 
pozemků parc. č. 1721/29 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/29 ostatní plocha) o výměře   
1 628 m2,  parc. č. 1721/31 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/31 ostatní plocha) o výměře 
1 209 m2, parc. č.  1721/1 (dle GP parc. č. 1721/1 ostatní plocha) o výměře 563 m2 a parc. 
č. 1721/39 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/151 ostatní plocha) o výměře 51 m2 vše        
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
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6. schvaluje 
uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o správě majetku ve znění dodatků č. 1 – 5 uzavřené se 
společností Technické služby města Olomouce, a.s., kterým dojde k rozšíření předmětu 
správy o pozemky parc. č. 532/15 ostatní plocha o výměře 207 m2 a parc. č. 2024/3 ostatní 
plocha o výměře 222 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod    
č. 3.1. 

 

7. schvaluje 
uzavření dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. st. 
1867 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se státním 
podnikem Povodí Moravy, s.p., dle přílohy důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

8. nesouhlasí 
s uzavřením dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku parc.      
č. 653 vodní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

9. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.1. 

 

10. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.2. 

 

11. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.3. 

 

12. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města 
Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 1122/3 zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

13. schvaluje 
nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2019 
ve výši 135.446.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

14. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 10. 2018, bod programu 2, bod č. 3. 9. důvodové zprávy ve věci 
schválení změny pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 
2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2017 uzavřené se Zemědělským družstvem 
Slavonín, spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 170/10 orná půda o výměře 512 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc z předmětu pachtu, dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

15. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 10. 2018, bod programu 2, bod č. 3. 9. důvodové zprávy  ve věci 
doporučení ZMO schválit prodej pozemku parc. č. 170/10 orná půda v k. ú. Povel, obec 
Olomouc společnosti Marzio,s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 480 600,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 6.16. 

 

16. souhlasí 
s předložením bodů č. 6. 1. až 6. 21. vyjma bodu 6.16. této důvodové zprávy na zasedání 
ZMO dne 14. 12. 2018 
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Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje 
ZMO schválit vzájemný bezúplatný převod  části pozemku parc. č. 1918/1 o celkové výměře 
402 m2, dle geometrického plánu pozemky parc. č. 1918/28 o výměře 19 m2, parc. č. 
1918/29 o výměře 175 m2, parc. č. 1918/30 o výměře 57 m2 a parc. č. 1918/32 o výměře 
151 m2, vše v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce a části pozemku parc. č. 1918/20     
o výměře 63 m2, dle geometrického plánu pozemek parc. č. 1918/31 o výměře 63 m2            
v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkové organizace, 

 

3. doporučuje 
ZMO schválit směnu pozemku parc. č. 452/16 ostatní plocha o výměře 113 m2 a částí 
pozemků parc. č. 452/10 ostatní plocha o výměře 404 m2 (dle GP pozemek parc. č. 452/34) 
a parc. č. 452/17 ostatní plocha o výměře 239 m2 (dle GP pozemek parc. č. 452/17) vše v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc  ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku 
parc. č. 84/3 ostatní plocha o výměře cca 4000 m2 (dle GP pozemek parc. č. 84/18) v k.ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví spolku TJ MILO Olomouc, z.s. bez cenového doplatku, 

 

4. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemků parc. č. 532/12 ostatní plocha o výměře 1159m2, parc. č. 
2024/2 ostatní plocha o výměře 434 m4 a parc. č. st. 1294 zastavěná plocha a nádvoří          
o výměře 6 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb, vše k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
5627-234/2018 ze dne 6. 11. 2018 znalce Ing. Jana Šímy, ve výši 2.170.000,- Kč včetně 
DPH, 

 

5. doporučuje 
schválit koupi objektů do vlastnictví statutárního města Olomouce - úložiště skla, přístřešek   
s oplocením sběrového dvora pro podnikatele, příjmová haly třídící linky a mezisklad 
silničních zmetků, vše stavby nezapsané v katastru nemovitostí, ve vlastnictví společnosti 
Technické služby města Olomouce, a.s. umístěných na pozemku parc. č. 532/4 ostatní 
plocha o výměře 11 114 m2 k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 5626-
243/2018 ze dne 7. 11. 2018 znalce Ing. Jana Šímy, ve výši 1.310.000,- Kč včetně DPH, 

 

6. doporučuje 
ZMO schválit budoucí darování částí pozemků parc. č. 540/2 ostatní plocha o výměře, parc. 
č. 540/25 ostatní plocha, parc. č. 540/60 ostatní plocha, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, 
částí pozemků parc. č. 389/1 ostatní plocha, parc. č. 389/6 ostatní plocha, parc. č. 389/25 
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ostatní plocha, parc. č. 389/32 ostatní plocha, parc. č. 400 ostatní plocha, parc. č. 418/1 
ostatní plocha, parc. č. 418/3 ostatní plocha, parc. č. 419/1 ostatní plocha, parc. č. 419/13 
ostatní plocha, parc. č. 419/14 ostatní plocha, parc. č. 419/15 ostatní plocha, parc. č. 419/23 
ostatní plocha, parc. č. 419/9 ostatní plocha a parc. č. 389/22 ostatní plocha, vše v k.ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc, o celkové výměře všech dotčených částí pozemků 
cca 1120 m2, dle předběžných situačních nákresů, z vlastnictví Olomouckého kraje              
do vlastnictví statutárního města Olomouce, a to bezúplatně, 

 

7. schvaluje 
zřízení budoucí služebnosti na části pozemku parc. č. 812/30 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce (budoucí obtížený), spočívající ve zřízení, 
provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení a také v právu provádět 
na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení 
jeho výkonnosti, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s., v rozsahu dle 
předběžného situačního nákresu a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100 
Kč + DPH, 

 

8. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků parc. č.  90/40 ostatní plocha, 
parc. č. 90/47 ostatní plocha a parc. č. 139/7 vodní plocha, vše v k.ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc a na částech pozemků parc. č. 32/3, parc. č. 32/5 a parc. č. 91/2, vše ostatní 
plocha v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce, jako 
stavebníka, na dobu neurčitou a bezúplatně, 

 

9. svěřuje 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, část své působnosti odboru investic Magistrátu města Olomouce v záležitosti dle 
důvodové zprávy bod 3.1, 

 

10. pověřuje 
vedoucího odboru investic Magistrátu města Olomouce podepisováním smluv o souhlasu s 
umístěním stavby a smluv o právu provést stavbu na pozemcích jiných vlastníků v souvislosti 
s  přípravou investičních akcí odboru investic dle důvodové zprávy bod 3.1. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Veřejná zakázka č. 18123 - Tramvajová trať Sokolská, 
Zámečnická - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí, 
projektová dokumentace - zrušení (ORG 5798) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. ruší 
a) usnesení RMO č. 6 ze dne 23.10.2018, 

b) zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku v souladu s § 127 písm. h) zákona č. 
134/2016 Sb. z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Veřejná zakázka č. 18132 - Hřbitovy města Olomouce - 
Rekonstrukce a pronájem nebytových prostor na hřbitově, 
Nová Ulice, Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.1. 
 

 

7 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů (ORG 5319) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-8 dle části C1 důvodové zprávy 

T: 10. 12. 2018 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

3. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 8 a 9 dle části C1 důvodové zprávy 

T: 10. 12. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 9-11 dle části C1 důvodové zprávy 

T: 10. 12. 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zrušit k 31.11.2018 zvláštní účet č. 7383542/0800 

T: 10. 12. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 1 dle části C2 důvodové zprávy 

T: 10. 12. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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8 Rozpočtové změny roku 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roky 2018 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2018 
dle důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Kolářová Eva, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, náměstkyně primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

9 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Topolová 1, Olomouc, č.b. 29, o velikosti 1+kk se XXXXX dle důvodové zprávy bod 1) 

b) Černá cesta 25, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 3) 

c) Černá cesta 15, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 3) 

 

3. schvaluje 
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 
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XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Polská 57, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc 

  

b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt: 

XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
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c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – DPS 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Ostružnická 9/11, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 

XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, U hradeb 2, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt – na 3 měsíce 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 2a, b, c, d) 

 

4. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu: 

XXXXX, Mariánská 7, Olomouc, byt č. 5 

dle důvodové zprávy bod 4) 
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5. schvaluje 
zvýšení sazby nájemného:  

a) u městských bytů dle varianty III., tj. zvýšení o 20,- Kč/m2/měsíc, s účinností od 1.3.2019 

dle důvodové zprávy bod 5) 

b) u bytů v domech zvláštního určení (byty v domech s pečovatelskou službou, bezbariérové 
byty) dle varianty II., tj. zvýšení o 20,- Kč/m2/měsíc, s účinností od 1.3.2019 

dle důvodové zprávy bod 6) 

c)  u bytů v domě Holická 51 v Olomouci na 61,10 Kč/m2/měsíc 

dle důvodové zprávy bod 7) 

 

6. bere na vědomí 
ústní informaci o ukončeném výběrovém řízení nákupu kompresoru na Zimní stadion 
Olomouc 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

10 ZŠ Heyrovského - vybudování odborných učeben - Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 
117D03G001089 z IROP pro období 2014 - 2020 na realizaci projektu s názvem "ZŠ 
Heyrovského - vybudování odborných učeben" 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

11 Bytový dům Holečkova 9, Olomouc – snížení energetické 
náročnosti budovy – Registrace akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle přílohy DZ Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační 
číslo 117D03H001261 z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 
2020 na realizaci projektu s názvem Bytový dům Holečkova 9, Olomouc - snížení 
energetické náročnosti budovy 

 



 11 

3. ukládá 
zajistit podklady k závěrečné zprávě o realizaci projektu dle bodu 4.1 důvodové zprávy 

T: březen 2019 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

4. ukládá 
zajistit publicitu projektu ve formě plakátu A3 v místě realizace po dobu realizace projektu 

T: 26. 11. 2018 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

5. ukládá 
řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu 

T: duben 2019 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

6. ukládá 
předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu společně se žádostí o platbu 

T: duben 2019 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

12 Aktualizace složení Řídícího výboru MAP II 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
aktualizaci složení Řídícího výboru pro projekt Místní akční plán II vzdělávání v ORP 
Olomouc dle upravené důvodové zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 

Bod programu: 11. 
 

 

13 Aktualizace složení Řídicího výboru ITI OA pro realizaci 
strategie 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
nové zástupce SMOl do Řídicího výboru ITI OA dle upravené důvodové zprávy a deleguje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města, jako předsedu Řídicího výboru ITI OA pro 
realizaci strategie 
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Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

14 Pořízení výpočetní techniky pro RMO a ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
Upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle bodu 5. upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
ekonomickému odboru zařadit do soupisu nekrytých požadavků a následně vykrýt finanční 
částku dle upravené důvodové zprávy 

T: 26. 11. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

15 Protipovodňová opatření - průběžná informace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

16 Smlouva o nájmu místa pro instalaci anténního zařízení 
převaděče signálu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
schvaluje nájemní smlouvu dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu nájemní smlouvy dle důvodové 
zprávy 

T: prosinec 2018 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
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17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc 
IDSOK 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK dle předložené 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK 

T: 26. 11. 2018 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 

18 Dodatek č. 20 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 20 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 20 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 

T: 3. 12. 2018 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

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

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

20 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

21 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
pravidla pro přidělování označení vlastníka dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

 

3. schvaluje 
přidělení označení vlastníka dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

22 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
pravidla pro postup zpracování žádostí o vyhrazená parkovací místa 

 

3. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Hraniční dle bodu B1. důvodové zprávy 

 

4. nesouhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu B2. důvodové zprávy 
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5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Za Vodojemem dle bodu B3. důvodové 
zprávy 

 

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

 

23 Horní náměstí, mosazné desky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle varianty I. důvodové zprávy 

 

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

 

24 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

Předložil: Kolářová Eva, náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

25 Záměr pronájmu nemovitosti poskytovateli sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
podepsat smlouvu o smlouvě budoucí dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: 3. 12. 2018 
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce 
 

3. ukládá 
podepsat dokumenty potřebné k žádostem o dotaci dle důvodové zprávy 

T: dle důvodové zprávy 
O: Kolářová Eva, náměstkyně primátora 
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4. ukládá 
spolupracovat odboru evropských projektů se spolkem JAN z.s. při zpracování žádosti           
o dotaci dle důvodové zprávy 

T: 26. 11. 2018 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

Předložil: Kolářová Eva, náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

26 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím daru dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

T: 26. 11. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

27 Odborné komise RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. zřizuje 
odborné komise RMO dle upravené důvodové zprávy 

 

3. jmenuje 
předsedy a členy odborných komisí dle upravené přílohy 

 

4. jmenuje 
tajemníky odborných komisí dle důvodové zprávy, str. 2 a 3 

 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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28 Komise městských částí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. zřizuje 
komise městských částí dle předložené důvodové zprávy 

 

3. jmenuje 
předsedy a členy komisí městských částí dle upravené přílohy 

 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27.1. 
 

 

29 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy                
s účinností od 1. 12. 2018 

 

3. pověřuje 
zastupováním vedoucího útvaru hlavního architekta Magistrátu města Olomouce v plném 
rozsahu Ing. arch. Janu Křenkovou s účinností od 1. 12. 2018 do doby nástupu nového 
vedoucího útvaru z výběrového řízení 

 

4. pověřuje 
zastupováním vedoucího odboru strategie a řízení Magistrátu města Olomouce v plném 
rozsahu Ing. Zdeňka Bogoče s účinností od 1. 12. 2018 do doby nástupu nového vedoucího 
odboru z výběrového řízení 

 

5. pověřuje 
zastupováním vedoucího odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu 
města Olomouce v plném rozsahu RNDr. Janu Matzenauerovou s účinností od 1. 12. 2018 
do doby nástupu nového vedoucího odboru z výběrového řízení 

 

6. pověřuje 
zastupováním vedoucího odboru kultury Magistrátu města Olomouce v plném rozsahu        
Bc. Danielu Horňákovou s účinností od 1. 12. 2018 do doby nástupu nového vedoucího 
odboru    z výběrového řízení 

 

7. pověřuje 
zastupování vedoucího odboru cestovního ruchu a sportu Magistrátu města Olomouce          
v plném rozsahu Mgr. Karin Vykydalovou s účinností od 1. 12. 2018 do doby nástupu nového 
vedoucího odboru z výběrového řízení 
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8. ruší 
pověření zastupováním vedoucího odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města 
Olomouce Ing. Jaroslavu Hornungovi dnem 30. 11. 2018 

 

9. pověřuje 
zastupováním vedoucího odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Olomouce       
v plném rozsahu Ing. Jitku Běhalovou s účinností od 1. 12. 2018 do doby nástupu nového 
vedoucího odboru z výběrového řízení 

 

10. ukládá 
vypsat výběrová řízení (po konzultaci na poradě primátora) na obsazení funkcí - vedoucího 
útvaru hlavního architekta, vedoucího odboru interního auditu a kontroly, vedoucího odboru 
strategie a řízení, vedoucího odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, vedoucího 
odboru kultury a vedoucího odboru cestovního ruchu a sportu 

T: 10. 12. 2018 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

11. schvaluje 
složení výběrových komisí dle upravené důvodové zprávy 

 

12. ukládá 
zpracovat dodatek Organizačního řádu MMOl a MPO" se zakomponováním změn do náplně 
činností odborů a i ostatních příloh organizačního řádu dle důvodové zprávy 

T: 10. 12. 2018 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 
 

 

30 Organizační záležitosti - "Podpisový řád statutárního města 
Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Podpisový řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 1. 12. 2018 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28.1. 
 

 

31 Organizační záležitosti - Dodatek č. 16 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek č. 16 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 12. 2018 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28.2. 
 

 
 

32 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 1. ustavujícího 
zasedání ZMO konaného 5. 11. 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 5 část 4 usnesení ZMO ze dne 5. 11. 2018 - Organizační záležitosti - odměňování 
neuvolněných členů Zastupitelstva města Olomouce a odměňování za funkce předsedů a 
členů výborů ZMO a předsedů a členů komisí RMO a zvláštního orgánu, kteří nejsou členy 
ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku: 

- ZMO ukládá tajemníkovi MMOl předložit návrh odměňování dle závěrů pracovní skupiny   
(T: 14.12.2018) 

T: 26. 11. 2018 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 29. 
 

 
 

33 Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města 
Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s užitím znaku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 30. 
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34 Organizační záležitosti - odměňování neuvolněných členů 
zastupitelstva města Olomouce, odměňování za funkce členů 
výborů, předsedů a členů komisí RMO a zvláštního orgánu, 
kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, včetně upravených příloh 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO dle přílohy č. 1 předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 1. 2019 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
souhrnnou odměnu za výkon funkce neuvolněného člena RMO, který vykonává další funkce 
ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání přestupků, 
poskytovanou jako souhrn dvou odměn za funkce s nejvyšší odměnou stanovenou 
zastupitelstvem s účinností od 1. 1. 2019 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
souhrnnou odměnu člena ZMO, který není neuvolněným členem RMO a vykonává více 
funkcí ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání 
přestupků, poskytovanou jako souhrn tří odměn za funkce s nejvyšší odměnou stanovenou 
zastupitelstvem s účinností od 1. 1. 2019 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
pravidla výpočtu měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO při souhrnu odměn za více 
zastávaných funkcí dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2019 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
výši paušální částky náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům ZMO ve výši 300 
Kč/hodina, maximálně 10 000 Kč/měsíc s účinností od 1. 1. 2019 

 

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
výši měsíčních odměn za výkon funkce člena výboru, předsedy/člena komise nebo člena 
zvláštního orgánu Komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy ZMO dle upravené 
přílohy č. 2 předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2019 

 

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
souhrnnou odměnu za výkon více funkcí ve výborech nebo komisích anebo ve zvláštním 
orgánu Komisi pro projednávání přestupků, fyzické osobě, která není členem ZMO, 
poskytovanou jako souhrn tří odměn za funkce s nejvyšší odměnou stanovenou 
zastupitelstvem s účinností od 1. 1. 2019 

 

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
pravidla výpočtu měsíčních odměn při souhrnu více vykonávaných funkcí ve výborech nebo 
komisích anebo ve zvláštním orgánu Komisi pro projednávání přestupků, fyzické osobě, 
která není členem ZMO dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2019 
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10. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
příspěvek na úpravu zevnějšku při zastupování SMOl na veřejných občanských obřadech 
členům Komise pro občanské záležitosti ve výši 500 Kč/den s účinností od 1. 1. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 
 

 
 
 

 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. 
primátor města Olomouce 

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

  

 


