
 

USNESENÍ 
 

z 6. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 12. 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 Mobilní aplikace Moje Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., 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 10. 12. 2018 dle upravené důvodové 
zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu 6 usnesení RMO z 27. 3. 2018 týkající se akce Lošov, Zlaté doly, rekonstrukce 
komunikace, převzetí majetku (ORG 5502) 

- část 5 bodu 2 usnesení RMO z 18. 9. 2018 týkající se Protipovodňových opatření IV. etapa 

 

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

 

3 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 678/1 orná půda (dle GP parc. č. 678/147 orná půda) o 
výměře 63 m2 a parc. č. 678/8 orná půda (dle GP parc. č. 678/145 orná půda o výměře 1 
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133 m2 a parc. č. 678/8 orná půda o výměře 1 481 m2) o celkové výměře 2 614 m2, vše       
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 615 ostatní plocha (dle GP parc. č. 615/2 ostatní plocha) 
o výměře 28 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.2. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1647/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1647/28 ostatní 
plocha) o výměře 425 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.3. 

 

4. nevyhovuje žádosti 
GRM Systems s.r.o. o uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním staveb 
vsakovací galerie,  akumulační nádrže a  příjezdové komunikace pro ZHS na části pozemku 
parc. č. 1647/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1647/28 ostatní plocha) o výměře 425 m2      
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 629/38 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

6. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 390/3 zastavěná 
plocha) o výměře 12 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.5. 

 

7. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 67/1 zahrada o výměře 225 m2 a parc. č. 68/10 
ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.6. 

 

8. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 24/28 trvalý travní porost o výměře 63 m2 a parc. 
č. 24/23 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.7. 

 

9. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o udělení souhlasu s umístěním zahradního účelového objektu do 16 m2 
zastavěné plochy, pergoly o rozměrech 3 x 3 m a udírny na částech pozemků parc. č. 24/28 
trvalý travní porost o výměře 63 m2 a parc. č. 24/23 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. 
ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 

 

10. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 6 m2 vyznačené pod číslem 16 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
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11. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

12. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 393/3 ostatní plocha o výměře 29 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

13. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 8. 2018 bod programu 2, bod 3.10. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu pozemku parc. č. 1029/13 zahrada o výměře 49 m2 a části pozemku parc. 
č. 1029/20 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům 
XXXXX a XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

14. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 1029/13 zahrada o výměře 49 m2 a části pozemku parc. č. 1029/20 
ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu XXXXX a paní 
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

15. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha o výměře 11 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 612/2 ostatní plocha a parc. č. 667/4 ostatní 
plocha, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

18. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/55 orná půda) o výměře 
97 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za 
kupní cenu ve výši 202 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

19. revokuje 
usnesení RMO ze dne 26. 1. 2016, bod programu 2, bod 3.3. důvodové zprávy, ve věci 
schválení nájmu pozemku parc. č. 323/12 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany statutárnímu městu Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

20. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 323/12 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany, statutárnímu městu Olomouc dle nájemní 
smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

21. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 323/12 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
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22. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/27/2013/S ze dne 23. 9. 2013 ve znění dodatků č. 1 
a č. 2 uzavřené se společností eluvio s.r.o. spočívající v prodloužení doby nájmu z 31. 12. 
2018 do 31. 1. 2021 a ve 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. 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 
ostatní plocha (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. 3.6. 

 

23. revokuje 
usnesení RMO ze dne 26. 11. 2018, bod programu 2, bod č. 4.1. důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-
BKS/6/2013/S ze dne 23. 9. 2013 uzavřenou se společností eluvio s.r.o. spočívající zejména 
v prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy z 31. 12. 2018 na 31. 1. 2021, v 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 ostatní 
plocha (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, dále pak v upřesnění výše kupní ceny, podpory „de minimis“, 
smluvní pokuty, stanovení závazku odstranění staveb a bezúplatného převodu veškerých 
práv a povinnosti vyplývajících z územního rozhodnutí a stavebního povolení, projektových 
dokumentací a licencí v případě nedodržení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu 
dle důvodové zprávy a stanovení závazku oznámit příslušnému stavebnímu úřadu dle § 115 
odst. 4 stavebního zákona, že od provedení svého záměru upouští v případě nezahájení 
stavby dle upravené důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

24. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/6/2013/S ze dne 23. 9. 2013 
uzavřené se společností eluvio s.r.o. spočívající zejména v prodloužení termínu pro uzavření 
kupní smlouvy z 31. 12. 2018 na 31. 1. 2021, v 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 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
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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, 
dále pak v upřesnění výše kupní ceny, podpory „de minimis“, smluvní pokuty, stanovení 
ujednání o prodeji předmětných pozemků za cenu v místě a čase obvyklou v případě 
nedodržení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu dle důvodové zprávy a stanovení 
závazku oznámit příslušnému stavebnímu úřadu dle § 115 odst. 4 stavebního zákona, že od 
provedení svého záměru upouští v případě nezahájení stavby dle důvodové zprávy bod č. 
3.6. 

 

25. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/8/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem XXXXX dle důvodové zprávy bod 
č. 4.1. 

 

26. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavby vodovodu DN 150, komunikace včetně dešťové 
kanalizace a veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 2004/1, parc. č. 2004/2, parc. č. 
2004/6, parc. č. 2004/7 a parc. č. 311/14, vše ostatní plocha a parc. č. 306/17 orná půda, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se společností PTÁČEK – správa, a.s., jako 
dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

27. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/002453/2017/Hrb se 
společností  UHC MEVITE s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

28. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
vodovodu DN 200 se společností IN PARK areal Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
4.4. 

 

29. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/10/2012/Hoa se společností M & M Holding, a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

30. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/13/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc, jako budoucím obdarovaným a 
společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod 
č. 4.6. 

 

31. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/3/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností 
TOMI invest s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

32. schvaluje 
zrušení věcného břemene trpění vodovodu města Olomouce na pozemcích parc. č. 432/21 
ostatní plocha a parc. č. 432/36 ostatní plocha, vše v k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň ve prospěch 
statutárního města Olomouce, dohodou dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
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33. schvaluje 
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 152/4 zahrada v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. st. 189 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je stavba č. p. 186, objekt k bydlení, a parc. č. 152/8 zahrada, oba v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

34. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku 
parc. č. 614/28 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

35. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 614/28 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

36. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 492/2 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc a parc. č. 1169 a parc. 
č. 1170 oba ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

37. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 11. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6.8. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1677/2 ostatní plocha a parc. č. 1678/99 orná půda, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

38. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemcích parc. č. 1677/2 ostatní plocha a parc. č. 1678/99 orná půda, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.5. 

 

39. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN          
na pozemku parc. č. 1042 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

40. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1042 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 5.6. 

 

41. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN          
na pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
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42. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.7. 

 

43. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 124/7 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

44. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 124/7 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.8. 

 

45. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 700/1, parc. č. 700/9, parc. č. 701/29, parc. č. 701/30, parc. č. 701/31, 
parc. č. 701/32, parc. č. 701/33, parc. č. 1106/54, parc. č. 1106/56, parc. č. 1106/65, parc. č. 
1106/66, parc. č. 1156/1, parc. č. 1156/10 a parc. č. 1156/11, vše ostatní plocha, parc. č. 
701/1, parc. č. 1106/69 a parc. č. 1106/73, vše zahrada a parc. č. 701/24 vodní plocha, vše v 
k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.9. 

 

46. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 700/1, parc. č. 700/9, parc. č. 
701/29, parc. č. 701/30, parc. č. 701/31, parc. č. 701/32, parc. č. 701/33, parc. č. 1106/54, 
parc. č. 1106/56, parc. č. 1106/65, parc. č. 1106/66, parc. č. 1156/1, parc. č. 1156/10 a parc. 
č. 1156/11, vše ostatní plocha, parc. č. 701/1, parc. č. 1106/69 a parc. č. 1106/73, vše 
zahrada a parc. č. 701/24 vodní plocha, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

47. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. st. 66 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 36, obč. 
vyb., parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 67, bydlení, 
parc. č. st. 159/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 110, obč. vyb., 
parc. č. st.  214 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 21, parc. č. 76/3, parc. č. 104, parc. č. 
109/2, parc. č. 147/5, parc. č. 150/2, parc. č. 291/34, parc. č. 292/1, parc. č. 292/2, parc. č. 
293/3, parc. č. 293/4, parc. č. 293/5, parc. č. 293/6, parc. č. 293/7, parc. č. 294/6, parc. č. 
294/7, parc. č. 297/1, parc. č. 297/2, parc. č. 298/1, parc. č. 299, parc. č. 300/1, parc. č. 
300/2, parc. č. 300/3, parc. č. 300/4, parc. č. 311/1, parc. č. 319/1, parc. č. 329/1, parc. č. 
331/1, parc. č. 336/3 a parc. č. 339, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
5.10. 

 

48. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. st. 66 zastavěná plocha a 
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nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 36, obč. vyb., parc. č. st. 80 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 67, bydlení, parc. č. st. 159/1 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 110, obč. vyb., parc. č. st.  214 zastavěná plocha a 
nádvoří, parc. č. 21, parc. č. 76/3, parc. č. 104, parc. č. 109/2, parc. č. 147/5, parc. č. 150/2, 
parc. č. 291/34, parc. č. 292/1, parc. č. 292/2, parc. č. 293/3, parc. č. 293/4, parc. č. 293/5, 
parc. č. 293/6, parc. č. 293/7, parc. č. 294/6, parc. č. 294/7, parc. č. 297/1, parc. č. 297/2, 
parc. č. 298/1, parc. č. 299, parc. č. 300/1, parc. č. 300/2, parc. č. 300/3, parc. č. 300/4, parc. 
č. 311/1, parc. č. 319/1, parc. č. 329/1, parc. č. 331/1, parc. č. 336/3 a parc. č. 339, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 

 

49. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 120/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 

 

50. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 120/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 

 

51. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 116/33 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

52. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 116/33 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Problematika provozování vodovodů a kanalizací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
výši vodného a stočného pro rok 2019. 

 

3. schvaluje 
uzavření dodatku č. 57 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 29. 3. 2000, jehož předmětem bude výše nájemného pro rok 
2019 a výše vodného a stočného pro rok 2019. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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5 Nominace nového člena Monitorovacího výboru OP VVV  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. nominuje 
nového člena Monitorovacího výboru OP VVV náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána 

 

3. nominuje 
na náhradníka člena Monitorovacího výboru OP VVV člena Rady města RNDr. Ladislava 
Šnevajse 

 

4. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána (člena MV OP VVV) a člena Rady města 
Olomouce RNDr. Ladislava Šnevajse (náhradníka člena MV OP VVV) k účasti na jednáních 
Monitorovacího výboru OP VVV 2014-2020 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Aktualizace operačního manuálu nositele ITI OA – verze 1.5 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Operační manuál nositele ITI OA - verzi 1.5 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Harmonogram výzev ITI OA na rok 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
harmonogram výzev ITI OA na rok 2019 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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8 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 46 a 47 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výzvu č. 46 Školicí střediska II 

 

3. schvaluje 
výzvu č. 47 Nemovitosti III 

 

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

 

9 Vyhlášení výzvy č. 42 a změna výzvy č. 33 nositele ITI 
Olomoucké aglomerace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení výzvy č. 42 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání III. 

 

3. schvaluje 
změnu výzvy č. 33 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol III. 

 

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

 

10 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc v rozsahu dle situačního nákresu, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc jakožto budoucí obtížený ve prospěch budoucího oprávněného 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., spočívající ve zřízení, provozování, 
údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na dobu neurčitou a jednorázovou 
úhradu ve výši 100 Kč + DPH, 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku v rozsahu dle 
situačního nákresu parc. č. 5/8 ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto budoucí obtížený ve 
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prospěch budoucího oprávněného společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení, 

 

4. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
č. OI-IP/BVB/000311/2018/Zaj ze dne 1. 3. 2018 dle důvodové zprávy. 

 

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

 

11 Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ORG 5683, 5869)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

12 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu (ORG 5752) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zrušit zvláštní účet č.: 7717952/0800 dle bodu A.1.2 důvodové zprávy 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
plnit povinnosti dle části B důvodové zprávy 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

13 Tramvajová trať 8. května - dohoda o narovnání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření dohody o narovnání se společností Stavoprojekt Olomouc a.s. po zániku smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní dle přílohy 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

14 Tramvajová trať 8. května (ORG 5776) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

15 Komise pro obnovu a rozvoj - změna členů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
členy komise pro obnovu a rozvoj Mgr. Filipa Žáčka – zástupce  SMOl, bývalého náměstka 
primátora a Ing. Vladimíra Michaličku, zástupce SMOl, bývalý vedoucí odboru investic 

 

3. jmenuje 
nové členy komise pro obnovu a rozvoj jako zástupce SMOl JUDr. Martina Majora, MBA – 
náměstka primátora a Ing. Marka Drešra, vedoucího odboru investic 

 

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

 

16 Protipovodňová opatření IV. etapa – plán dalšího postupu 
Statutárního města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
postupovat dle plánu dalšího postupu v přípravě IV. etapy protipovodňových opatření 
uvedeného v důvodové zprávě 

T: dle důvodové zprávy 
O: Koordinátor, vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí právního odboru, 

vedoucí odboru investic, vedoucí majetkoprávního odboru, vedoucí odboru 
životního prostředí, vedoucí stavebního odboru, vedoucí odboru dopravy a 
územního rozvoje 
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3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení pravidelně ke konci každého čtvrtletí informovat Radu 
města Olomouce o plnění plánu postupu Statutárního města Olomouce ve věci 
protipovodňových opatření IV. etapa 

T: čtvrtletně 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 

17 Koncepční (rozvojové) dokumenty Statutárního města 
Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit na jednání RMO dne 28. 1. 2019 upravené a 
doplněné přílohy č. 1 a č. 2 dle důvodové zprávy. 

T: 28. 1. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

3. ukládá 
tajemníkovi magistrátu města Olomouce Bc. Janu Večeřovi vypracovat ve spolupráci s 
odborem strategie a řízení vnitřní předpis, který bude definovat pravidla a odpovědnosti při 
tvorbě koncepčních dokumentů dle důvodové zprávy. 

T: 28. 1. 2019 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník, vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit k projednání komisi hospodářského rozvoje 
upravené a doplněné přílohy č. 1 až 3 dle důvodové zprávy. 

T: 28. 1. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

5. ukládá 
předsedovi komise hospodářského rozvoje projednat upravené a doplněné přílohy č. 1 až 3 
dle důvodové zprávy 

T: 11. 2. 2019 
O: předseda komise hospodářského rozvoje 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 17. 
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18 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

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

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Polská 57, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc 
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XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

  

b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérové byty: 

XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, XXXXX Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 
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XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc – DPS 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Topolová 7 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc – DPS – na 3 měsíce 

XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce 
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XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – DPS 

dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d), bod 2 c, f 

  

2. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt a revokuje rozhodnutí ze dne 
19.11.2018 o prodloužení nájemní smlouvy 

dle důvodové zprávy bod 2a, b, d, e, 3) 

  

3. záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 30.6.2000, ve znění dodatků, 
uzavřenou 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, kde změnou smlouvy dojde ke změně předmětu nájmu z prostor sloužících 
podnikání o celkové výměře 554,20 m2 v 1. NP a 1. PP na prostory sloužící podnikání o 
celkové výměře 281,5 m2 v 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, dále ke změně účelu nájmu, ke změně doby nájmu a ke změně výše nájemného 
dle upravené důvodové zprávy bod 4) 

 

3. revokuje 
bod 9 část 5 b) usnesení RMO ze dne 19. 11. 2018 

 

4. schvaluje 
zvýšení sazby nájemného u bytů v domech zvláštního určení (byty v domech                          
s pečovatelskou službou, bezbariérové byty), dle varianty I., tj. zvýšení o 10,- Kč/m2/měsíc,    
s účinností od 1.3.2019 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

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

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

4. pověřuje 
náměstkyni Evu Kolářovou, DipMgmt schvalováním rozpočtových změn roku 2018, které se 
týkají cizích zdrojů (dotací, příspěvků, darů a grantů) v období od poslední konané RMO        
v roce 2018 do 31. 12. 2018. 

 

Předložil: Kolářová Eva, náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

20 Smlouva o nájmu práva k optickým vláknům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
smlouvu o nájmu práva k optickým vláknům s firmou MERIT Group, a.s. dle předložené 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o nájmu práva k optickým vláknům s firmou MERIT Group, a.s. 

T: 14. 1. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 

21 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Krapkova dle bodu 1. důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
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22 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

23 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 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

24 KMČ - změny a doplnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
z KMČ 14 na vlastní žádost pana Romana Slámu 

 

3. jmenuje 
členy KMČ dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
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25 Programová dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na 
partnerská města 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dotační program v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit dotační program na úřední desce a webových stránkách města 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí oddělení vnějších vztahů 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

26 Zastoupení SMOl v organizacích (asociacích, sdruženích, 
svazech apod.) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. ukládá 
náměstkovi primátora doc. PhDr. Karlu Konečnému, CSc. předložit na další schůzi RMO 
komplexní návrh k provedení personálních změn zástupců SMOl v organizacích uvedených 
v důvodové zprávě 

T: 14. 1. 2019 
O: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

27 Projekt Olomouc region Card - spolupráce na rok 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o spolupráci na zajištění fungování Olomouc Region Card 
s Olomouckým krajem 
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3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 8 ke smlouvě o spolupráci dle bodu 2 usnesení 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

28 ANALÝZA A HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK statutárního 
města Olomouce v roce 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
vedoucím odborů  MMOl a řediteli Městské policie Olomouc přijmout interní opatření             
k eliminaci působení korupčního rizika „Neoprávněná změna nebo neplnění podmínek 
smlouvy“ 

T: březen 2019 
O: vedoucí odborů, vedoucí oddělení zprostředkující subjekt ITI, ředitel Městské 

policie Olomouc 
 

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

 

29 Protikorupční strategie - vyhodnocení za rok 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 30. 
 

 

30 Kontrola dotace u Sdružení D, z.ú., poskytnuté v roce 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 31. 
 

 
 
 
 



 22 

31 Kontrola dotace u Spolku Trend vozíčkářů Olomouc 
poskytnuté v roce 2017 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 32. 
 

 

32 Kontrola dotace u Spolku BRC Promotion poskytnuté v roce 
2017   

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 33. 
 

 

33 Pracovní skupina cyklodoprava 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
složení pracovní skupiny dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
nominovat členy za jednotlivé politické subjekty do pracovní skupiny cyklodoprava 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 34. 
 

 

34 Moravská filharmonie Olomouc - souhlas s vyřazením majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s vyřazením majetku dle důvodové zprávy a přílohy 
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3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat              
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

35 Knihovna města Olomouce - souhlas s vyřazením majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s vyřazením majetku dle důvodové zprávy a přílohy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat              
o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace Knihovny města Olomouce 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

36 Aktualizace odpisových plánů roku 2018 u příspěvkových 
organizací (mimo školských subjektů) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2018 u příspěvkových organizací dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 



 24 

Bod programu: 37. 
 

 

37 Plány odpisů majetku na rok 2019 u příspěvkových organizací 
(mimo školských subjektů) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
plány odpisů majetku na rok 2019 příspěvkových organizací dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat               
o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 38. 
 

 

38 Aktualizace odpisových plánů roku 2018, odpisové plány na 
rok 2019 příspěvkových organizací - škol 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2018 příspěvkových organizací - škol dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
plán odpisů majetku na rok 2019 příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové 
zprávy 

 

4. ukládá 
ihned informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
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39 Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi SMOl a Muzeem umění 
Olomouc a Vlastivědným muzeem Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv o výpůjčce dle příloh 1 a 2 důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 40. 
 

 

40 Žádost o výjimku z OZV č. 4/2016  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
paní XXXXX, bytem XXXXX, 779 00 Olomouc výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 
4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích na 
akci "Předvánoční sousedské setkání" konané dne 19.12.2018 od 18:00 do 20:00 hodin. 

 

3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí odboru kultury 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
 

 

41 Stanovení termínů konání RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO v roce 2019 dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 43. 
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42 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 1. 
2019 

 

3. ukládá 
předložit ke schválení dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové zprávy 

T: 14. 1. 2019 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 44. 
 

 

43 Organizační záležitosti - "Organizační řád Magistrátu města 
Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Organizační řád Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 11. 12. 2018 

 

3. ukládá 
projednat případné úpravy náplní činnosti odboru strategie a řízení a odboru dotačních 
projektů v příloze č. 6 "Organizačního řádu MMOl a MPO" 

T: 14. 1. 2019 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora, vedoucí odboru dotačních projektů, 

vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 44.1. 
 

 

44 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zajištění havarijní 
služby statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 44.2. 
 

 

45 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy                
s účinností od 1. 1. 2019 

 

3. ukládá 
předložit ek schválení dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové zprávy 

T: 14. 1. 2019 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 44.3. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Františka 
Vávry 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 45. 
 

 

47 Jednání jediného akcionáře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s., 
Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Technické služby města Olomouce, a.s., Správa 
nemovitostí, a.s., Lesy města Olomouce, a.s. dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle upravené důvodové zprávy                      
a upravených příloh důvodové zprávy 

T: 14. 1. 2019 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 46. 
 

 

48 Změny v akciových společnostech a příspěvkových 
organizacích 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
jmenný seznam zástupců dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, jednat se společností   
OLTERM & TD Olomouc a dohodnout termíny valných hromad 

T: 14. 1. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 46.1. 
 

 

49 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu a přílohy 
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2. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města Olomouce k podpisu smluv dle předložené 
důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 47. 
 

 
 
 
 

 

 

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

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

  

 


