
 

USNESENÍ 
 

z 117. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 4. 2018 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 10. 4. 2018 dle upravené důvodové 
zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 102 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
paní XXXXX a panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
předběžný záměr koupit pozemek parc. č. 384/3 trvalý travní porost o výměře 6115 m2          
v k. ú. Unčovice, obec Litovel dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

3. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 282 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP, který na své náklady vyhotoví Společenství vlastníků garáží, Lazce 553, Olomouc        
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

4. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 239 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP              
dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

5. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 1017 ostatní plocha, parc. č. 1018 ostatní plocha, parc. č. 
1019 ostatní plocha, parc. č. 1021 ostatní plocha, parc. č. 1022 ostatní plocha, parc. č. 
1023/1 orná půda, parc. č. 1023/2 ostatní plocha a parc. č. 1024 trvalý travní porost (vše dle 
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GP parc. č. 1023/1 vodní plocha) o výměře 57 505 m2 a části pozemků parc. č. 1025/2 vodní 
plocha (dle GP díl „a“) o výměře 83 m2, parc. č. 1025/1 trvalý travní porost (dle GP díl „b“)    
o výměře 696 m2, parc. č. 1020/1 trvalý travní porost (dle GP díl „c“) o výměře 658 m2, parc. 
č. 1020/1 trvalý travní porost (dle GP díl „d“) o výměře 248 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

6. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem pozemků parc. č. 1024 trvalý travní porost o výměře 3 543 m2, parc. 
č. 1023/1 orná půda o výměře 14 875 m2, parc. č. 1023/2 ostatní plocha o výměře 10 469 
m2, parc. č. parc. č. 1022 ostatní plocha o výměře 850 m2, 1021 ostatní plocha o výměře       
9 757 m2, parc. č. 1019 ostatní plocha o výměře 13 385 m2, parc. č. 1018 ostatní plocha       
o výměře 1 990 m2, parc. č. 1017 ostatní plocha o výměře 2 636 m2 a parc. č. 1020/2 vodní 
plocha o výměře 3 182 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.4. 
 

7. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 228/1 orná půda (dle GP parc. č. 228/62 orná půda)       
o výměře 283 m2 a pozemky parc. č. 228/28 orná půda o výměře 366 m2, parc. č. 813/2 
ostatní plocha o výměře 42 m2, parc. č. 824/68 ostatní plocha o výměře 115 m2 a parc. č. 
228/21 orná půda o výměře 5 683 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti DEVELOP Holding, a.s. za části pozemku parc. č. 228/23 orná půda (dle GP 
parc. č. 228/64 orná půda o výměře 3 769 m2 a parc. č. 228/63 orná půda o výměře 3 726 
m2) o celkové výměře 7 495 m 2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

8. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 444/3 zahrada o výměře 315 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

9. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht pozemku parc. č. 444/3 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc   
při pachtovném ve výši 1,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

10. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 444/2 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 444/2 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc za kupní cenu ve výši 15 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

12. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o pacht pozemku parc. č. 444/2 zahrada o výměře 310 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

13. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 135/1 ostatní plocha o výměře 39 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

14. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

15. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o výpůjčku pozemku parc. č. 755/162 orná půda o výměře 1242 m2 a části 
pozemku parc. č. 755/2 orná půda o výměře 3930 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc 
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dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

16. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 755/162 orná půda o výměře 1242 m2 a část pozemku 
parc. č. 755/2 orná půda o výměře 3930 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc           
dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

17. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-SMV/NAJ/001596/2016/Sul ze dne 12. 5. 2016 
uzavřenou s manželi XXXXX. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně doby nájmu 
z doby určité do 30. 4. 2018 na dobu určitou do 30. 4. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

18. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 474/1 zahrada o výměře 467 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

19. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 290/32 ostatní plocha o výměře 115 m2 a parc. 
č. 633/3 ostatní plocha o výměře 6 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.14. 
 

20. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 8. 2017, bod programu 2, bod 3.9. ve věci schválení pachtu částí 
pozemků parc. č. 419/3 ostatní plocha o výměře 4 m2, jehož součástí je plakátovací plocha – 
válec, v k. ú. Hejčín, parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 6 m2, jehož součástí je 
plakátovací plocha, v k. ú. Hodolany, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 4 m2, jehož součástí je 
plakátovací plocha, v k. ú. Lošov, parc. č. 405/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, jehož 
součástí je plakátovací plocha – válec, v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc. č. 463/2 zahrada   
o výměře 4 m2, jehož součástí je plakátovací plocha - válec, v k. ú. Svatý Kopeček a parc. č. 
76/3 ostatní plocha o výměře 6 m2, jehož součástí je plakátovací plocha, v k. ú. Nedvězí      
u Olomouce, vše obec Olomouc společnosti RENGL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

21. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 8. 2017, bod programu 2, bod 3.9. ve věci schválení pachtu částí 
pozemků parc. č. 202/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Bělidla, parc. č. 1059/1 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 1134/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Černovír, 
parc. č. 69 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, parc. č. 432/29 ostatní plocha        
o výměře 4 m2, parc. č. 401/17 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 443/1 ostatní plocha 
o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 808/4 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 
842/5 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 624/2 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 
946 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 733/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 
624/19 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří             
o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1117 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 
1929/1 ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 779/2 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Chomoutov, parc. č. 1414/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 a 
parc. č. 1420/13 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 70/1 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 72/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, parc. č. 290/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 111/1 ostatní plocha              
o výměře 4 m2 a parc. č. 115/17 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 268/2 ostatní plocha 
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 246/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. 
Nemilany, parc. č. 150/8 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 480/4 ostatní plocha            
o výměře 3 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 800/4 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 
1081 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 590/4 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 
590/3 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 604/2 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 
2135 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 1072 ostatní plocha o celkové výměře 9 m2, 
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parc. č. 626/2 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 619/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, 
parc. č. 247/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 240/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, 
parc. č. 485/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 614/28 ostatní plocha o výměře 4 m2, 
parc. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 542 ostatní plocha o výměře 4 m2, 
parc. č. 559/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 792/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, 
parc. č. 1077 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 736 ostatní 
plocha o výměře 4 m2, parc. č. 622/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 600/2 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, parc. č. 85/7 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 213 ostatní plocha o výměře 
4 m2, parc. č. 203/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 90/38 ostatní plocha o výměře 4 
m2, parc. č. 79/30 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 9 
m2, parc. č. 105/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 124/6 ostatní plocha o výměře 4 
m2, parc. č. 95/25 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 328/1 ostatní plocha o výměře 4 
m2, parc. č. 89/4 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 116/17 
ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 451/21 ostatní plocha o výměře 4 
m2, parc. č. 311/8 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 495/4 ostatní plocha o výměře 4 
m2 a parc. č. 350/19 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Povel, parc. č. 1029/28 
ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, parc. č. 812/16 orná půda o výměře 4 m2 a 
parc. č. 424/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 267 ostatní plocha 
o výměře 4 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č 176/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. 
Topolany u Olomouce, vše obec Olomouc a část pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, konkrétně pak část zděného oplocení      
o výměře 4,6 m x 2,2 m, které je součástí tohoto pozemku společnosti RENGL, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

22. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 6 m2, jehož 
součástí je plakátovací plocha, v k. ú. Hodolany, parc. č. 405/1 ostatní plocha o výměře 4 
m2, jehož součástí je plakátovací plocha – válec, v k. ú. Radíkov u Olomouce a parc. č. 76/3 
ostatní plocha o výměře 2,6 m2, jehož součástí je plakátovací plocha, v k. ú. Nedvězí           
u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

23. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 202/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. 
Bělidla, parc. č. 1059/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 1134/1 ostatní plocha            
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 69 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. 
Droždín, parc. č. 432/29 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 401/17 ostatní plocha            
o výměře 4 m2 a parc. č. 443/1 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 419/3 ostatní plocha   
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 808/4 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 
842/5 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 624/2 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 
946 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 733/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 
624/19 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří             
o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1117 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 
1929/1 ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 779/2 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Chomoutov, parc. č. 1414/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 a 
parc. č. 1420/13 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 70/1 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 72/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, parc. č. 290/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 111/1 ostatní plocha             
o výměře 4 m2 a parc. č. 115/17 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 268/2 ostatní plocha 
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 246/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. 
Nemilany, parc. č. 150/8 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 480/4 ostatní plocha            
o výměře 3 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 800/4 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 
1081 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 590/4 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 
590/3 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 604/2 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 
2135 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 1072 ostatní plocha o celkové výměře 9 m2, 
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parc. č. 626/2 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 619/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, 
parc. č. 247/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 240/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, 
parc. č. 485/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 614/28 ostatní plocha o výměře 4 m2, 
parc. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 542 ostatní plocha o výměře 4 m2, 
parc. č. 559/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 792/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, 
parc. č. 1077 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 736 ostatní 
plocha o výměře 4 m2, parc. č. 622/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 600/2 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nové Sady      
u Olomouce, parc. č. 85/7 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 213 ostatní plocha             
o výměře 4 m2, parc. č. 203/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 90/38 ostatní plocha      
o výměře 4 m2, parc. č. 79/30 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 125/2 ostatní plocha     
o výměře 9 m2, parc. č. 105/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 124/6 ostatní plocha     
o výměře 4 m2, parc. č. 95/25 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 328/1 ostatní plocha   
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 116/17 ostatní plocha o výměře 4 m2 v 
k. ú. Pavlovičky, parc. č. 451/21 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 311/8 ostatní plocha 
o výměře 4 m2, parc. č. 495/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 350/19 ostatní plocha 
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Povel, parc. č. 1029/28 ostatní plocha o výměře 1,10 m2 v k. ú. 
Řepčín, parc. č. 812/16 orná půda o výměře 4 m2 a parc. č. 424/1 ostatní plocha o výměře 4 
m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 267 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 463/2 zahrada o 
výměře 4 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č 176/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. 
Topolany u Olomouce, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Lošov, vše obec 
Olomouc a část pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc, konkrétně pak část zděného oplocení o výměře 4,6 m x 2,2 m, které 
je součástí tohoto pozemku dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

24. 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. 2.16. 
 

25. 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. 2.17. 
 

26. 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. 2.18. 
 

27. 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. 2.19. 
 

28. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

29. 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. 2.21. 
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30. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 2 o výměře 27,50 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. 2.22. 
 

31. 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. 2.23. 
 

32. 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. 2.24. 
 

33. schvaluje 
záměr pronajmout prostory o výměře 401,25 m2 v 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy č.p. 587, 
obč. vyb., ul. Slovenská č.o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 7/1 zast. plocha a 
nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Základní umělecké škole CAMPANELLA 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 

34. schvaluje 
uzavření dohody o vypořádání bezesmluvního užívání pozemků parc. č. st. 25/3 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 10 m2, a parc. č. 458/15 ostatní plocha o výměře 353 m2, oba      
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, s ČR – Ministerstvem obrany, dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

35. schvaluje 
uzavření dohody o vypořádání bezesmluvního užívání částí pozemků parc. č. 539/22 orná 
půda o výměře 37 m2, parc. č. 539/25 orná půda o výměře 21 m2, parc. č. 539/26 orná půda 
o výměře 21 m2, parc. č. 539/41 orná půda o výměře 24 m2, parc. č. 539/42 orná půda        
o výměře 23 m2, parc. č. 539/45 orná půda o výměře 20 m2, parc. č. 539/46 orná půda        
o výměře 1 m2, parc. č. 782/1 orná půda o výměře 105 m2, parc. č. 782/7 orná půda o 
výměře 39 m2, parc. č. 782/8 orná půda o výměře 37 m2, parc. č. 782/9 orná půda o výměře 
62 m2, parc. č. 782/10 orná půda o výměře 31 m2, parc. č. 782/11 orná půda o výměře 60 
m2, parc. č. 782/12 orná půda o výměře 35 m2 a parc. č. 1458/6 ostatní plocha o výměře 21 
m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, s ČR – Ministerstvem obrany, dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 
 

36. svěřuje 
jednotku č. 1212/1 jiný nebytový prostor, jednotku č. 1212/2 jiný nebytový prostor a jednotku 
č. 1212/14 jiný nebytový prostor, všechny vymezené v budově č. p. 1212 obč. vyb. na 
pozemcích parc. č. st. 2269, parc. č. st. 2283 a parc. č. st. 2284, vše zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
výše uvedené budově a pozemcích, jak jsou tyto nemovité věci zapsány u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 9698, jednotku č. 
1319/28 jiný nebytový prostor, jednotku č. 1319/43 jiný nebytový prostor, jednotku č. 1319/56 
jiný nebytový prostor, jednotku č. 1319/58 jiný nebytový prostor, jednotku č. 1319/102 jiný 
nebytový prostor, jednotku č. 1319/103 jiný nebytový prostor, jednotku č. 1319/104 jiný 
nebytový prostor, jednotku č. 1319/105 jiný nebytový prostor, jednotku č. 1319/106 dílna 
nebo provozovna, jednotku č. 1319/108 jiný nebytový prostor, a jednotku č. 1319/109 jiný 
nebytový prostor, všechny vymezené v budově č. p. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 
1699 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na výše uvedené budově a pozemku, jak jsou tyto nemovité věci 
zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 
10380, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/29 vzhledem k celku k jednotce č. 1319/107 garáž 
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vymezené v budově č. p. 1319 obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně příslušných spoluvlastnických podílů        
na výše uvedené budově a pozemku, jak je tato nemovitá věc zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10611, jednotku č. 1165/1 jiný 
nebytový prostor, jednotku č. 1165/2 jiný nebytový prostor, jednotku č. 1165/4 jiný nebytový 
prostor a jednotku č. 1165/3 jiný nebytový prostor, všechny vymezené v pozemku parc. č. st. 
1666 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba (stavba pro shromažďování 
většího počtu osob) č. p. 1165, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak jsou tyto nemovité 
věci zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc       
na LV č. 12186, a pozemky parc. č. st. 1425 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba bez čp/če obč. vybavenost, parc. č. st. 1697 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če obč. vybavenost, parc. č. 452/1 ostatní plocha (sportoviště a 
rekreační plocha), parc. č. 452/10 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), a parc. č. 
2193 ostatní plocha (jiná plocha), vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, jak jsou tyto nemovité věci zapsány u Katastrálního úřadu                   
pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 1579, do správy odboru 
vnějších vztahů a informací MMOl s tím, že výkonným správcem bude společnost Správa 
sportovních zařízení Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

37. svěřuje 
zpevněné plochy (komunikace, chodníky parkovací plochy, ...) včetně mobiliáře a osvětlení 
na pozemcích parc. č. 452/9 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), parc. č. 452/11 
ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), parc. č. 452/14 ostatní plocha (sportoviště a 
rekreační plocha), parc. č. 452/20 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), parc. č. 
452/21 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), parc. č. 2125 ostatní plocha (ostatní 
dopravní plocha), parc. č. 2126 ostatní plocha (ostatní dopravní plocha), jak jsou tyto 
nemovité věci zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště 
Olomouc na LV č. 1579, do správy odboru správy městských komunikací a MHD MMOl      
dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

38. svěřuje 
veřejnou zeleň na pozemcích parc. č. 451/27 ostatní plocha (jiná plocha), parc. č. 451/30 
ostatní plocha (jiná plocha), parc. č. 452/8 ostatní plocha (jiná plocha), parc. č. 452/9 ostatní 
plocha (sportoviště a rekreační plocha), parc. č. 452/11 ostatní plocha (sportoviště a 
rekreační plocha), parc. č. 452/14 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), parc. č. 
452/16 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), parc. č. 2125 ostatní plocha (ostatní 
dopravní plocha), parc. č. 2126 ostatní plocha (ostatní dopravní plocha), jak jsou tyto 
nemovité věci zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště 
Olomouc na LV č. 1579, do správy odboru životního prostření MMOl dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2. 
 

39. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o náhradu nákladů na odstranění dřevěné boudy z části pozemku parc. č. 
545/2 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve výši 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
č. 3.3. 
 

40. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 1247/173 ostatní plocha o výměře 254 m2v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

41. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 125 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
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42. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha o výměře 98 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

43. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/128/2003/Ger ze dne 21. 7. 2003 
uzavřené s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

44. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 824/3 ostatní plocha o výměře 1 187 m2 včetně zpevněné 
plochy a části pozemku parc. č. 824/73 ostatní plocha o výměře 173 m2 včetně chodníku, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

45. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/2/2012/Hr ze dne 30. 3. 2012 uzavřené 
se společností JANIŠ Motorsport, s.r.o. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

46. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 116/124 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti Properta s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

47. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 399/37 zahrada o výměře 34 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

48. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 324/15 zahrada o výměře 148 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 

49. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 418 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

50. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 181/3 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
panu XXXXX a paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

51. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018, bod programu 2, bod 3.15. důvodové zprávy, ve věci 
schválení nájmu prostoru o výměře 24,50 m2 v 1. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní 
náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří      
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

52. schvaluje 
nájem prostoru o výměře 24,50 m2 v 1. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc České lékařské komoře dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

53. nevyhovuje žádosti 
Hnutí Duha Olomouc o nájem prostoru o výměře 24,50 m2 v 1. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, 
Dolní náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 

54. souhlasí 
s prodloužením splatnosti nájemného a záloh na služby za prostory sloužící podnikání          
o celkové výměře 132,52 m2 v 1. NP budovy č.p. 1, byt. dům, Pavelčákova č.o. 21, která je 
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součástí pozemku parc. č. st. 464, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc a parkovacího stání dle požadavku nájemce dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 

55. souhlasí 
s podnájmem části prostor sloužících podnikání o celkové výměře 132,52 m2 v 1. NP budovy 
č.p. 1, byt. dům, Pavelčákova č.o. 21, která je součástí pozemku parc. č. st. 464, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, pro XXXXX dle důvodové zprávy 
bod č. 3.14. 
 

56. trvá 
na rozhodnutí ze dne 6.2.2018 ve věci revokace schváleného nájmu 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, a nesouhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy se společností Vodafone Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

57. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 208/21 ostatní 
plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.1. 
 

58. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN a 
umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 812/30 orná půda v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
4.2. 
 

59. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN a VN a umístění a provozování trafostanice na pozemku 
parc. č. 812/30 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

60. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 812/30 orná půda    
o výměře 6 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

61. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 24/9 ostatní plocha o výměře 1 590 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

62. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 24/9 ostatní plocha o celkové výměře    
4 723 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
ponechání pozemku parc. č. 247/22 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc v majetku 
statutárního města Olomouce pro případné směny za pozemky soukromé, dotčené plochami 
veřejných prostranství, dopravní infrastruktury, veřejné rekreace, nebo investičními záměry 
města dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

64. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádostem pana XXXXX a XXXXX o prodej pozemku parc. č. 247/22 zahrada v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
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65. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6. 
T: 24. 4. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

66. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc včetně kanalizační přípojky s šachtou, uložené na pozemcích parc. č. 
978/2 a parc. č. 1036/1, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti 
ERDE Home s.r.o. za kupní cenu ve výši 2.270.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

67. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí části úhrady smluvní pokuty společnosti LEMO Internet a.s. ve výši 70 000,- Kč se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy a požadovat úhradu části smluvní pokuty ve výši 30 000,- 
Kč po společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

68. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
vodovodu DN 100 s Olomouckým krajem dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

69. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN 300 na pozemcích 
parc. č. 1000 a parc. č. 999/5, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se 
společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o., jako prodávajícím, za kupní cenu ve výši 242,- 
Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1916/24 ostat. pl. a uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemcích parc. č. 1916/24 ostat. pl., parc. č. 1944/1 ostat. pl., parc. č. 1944/16 ostat. 
pl., parc. č. 1944/17 ostat. pl., parc. č. 1916/23 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

71. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 5. 2017 bod programu 2, bod 6.8. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 533/68 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

72. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc.č. 533/68 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

73. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 312/3 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

74. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 10. 2016 bod programu 2, bod 6.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1121/1, parc. č. 1231/1 a parc. č. 549, vše ostatní plocha a parc. 
č. 450/3 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
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75. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 10. 2016 bod programu 2, bod 6.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1121/1, parc. č. 
1231/1 a parc. č. 549, vše ostatní plocha a parc. č. 450/3 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

76. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemcích parc. č. 1121/1, parc. č. 1231/1 a parc. č. 549, vše ostatní plocha a parc. č. 
450/3 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

77. revokuje 
usnesení RMO ze dne 26. 9. 2017 bod programu č. 2 bod 6. 8. důvodové zprávy, ve věci 
schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení 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. 
6.5. 
 

78. revokuje 
usnesení RMO ze dne 26. 9. 2017 bod programu č. 2 bod 6. 8. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
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. 6.5. 
 

79. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení                
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. 6.5. 
 

80. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování 1 ks příhradového stožáru na pozemku 
parc. č. 652/1 lesní pozemek v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, umístění a provozování 1 ks 
betonového sloupu na pozemku parc. č. 662/1 orná půda v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc 
a umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 662/1 
orná půda v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., změnu náležitostí smlouvy o zřízení věcného břemene a uzavření dodatku ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-SMV/BVB/002364/2017/Val ze dne 
10. 10. 2017, vše spočívající v rozšíření pozemků dotčených zřízením věcného břemene o 
pozemky parc. č. 662/1 orná půda a parc. č. 652/1 lesní pozemek, vše v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc, ve zvýšení jednorázové úplaty ze zřízení věcného břemene, ve změně 
termínu pro předložení geometrických plánů, ve změně termínu pro uzavření řádné smlouvy 
o zřízení věcného břemene a v doplnění podmínek týkajících se realizace stavebních prací a 
povinností budoucího oprávněného po ukončení těchto prací na pozemcích parc. č. 663/1 
ostatní plocha a parc. č. 652/1 lesní pozemek, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

81. schvaluje 
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
OMAJ-PR/BVB/002575/2015/Val ze dne 10. 12. 2015 uzavřené se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

82. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 11. 2016 bod programu č. 2, bod č. 6.17. důvodové zprávy, ve věci 
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schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování 2 kusů zařízení – rozvaděčů 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 618/1 ostatní plocha v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a uložení a provozování přípojky podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 424/3 a parc. č. 618/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

83. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení           
na pozemku parc. č. 618/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

84. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení           
na pozemcích parc. č. 578 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 449/39, parc. č. 
449/41, parc. č. 864/14 a parc. č. 868/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.9. 
 

85. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení          
na pozemku parc. č. 144/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

86. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení           
na pozemcích parc. č. 282 a parc. č. 289, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.11. 
 

87. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018 bod programu č. 2., bod č. 6.14. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1953/1 ostatní plocha 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

88. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení           
na pozemcích parc. č. 1953/1 a parc. č. 1951/1, vše ostatní plocha v k. ú. Holice                   
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

89. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 75/69, parc. č. 75/83, parc. č. 75/115 a parc. č. 75/137, vše ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.13. 
 

90. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 75/69, parc. č. 75/83, parc. č. 75/115 a 
parc. č. 75/137, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
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91. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 68/10 a parc. č. 66/41, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 
 

92. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 68/10 a parc. č. 66/41, vše ostatní 
plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.14. 
 

93. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 203/1, parc. č. 203/3 a parc. č. 205, vše ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, 
parc. č. 616/2, parc. č. 616/4, parc. č. 616/5, parc. č. 616/6 a parc. č. 616/7, vše ostatní 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 

94. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 203/1, parc. č. 203/3 a parc. č. 205, vše 
ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, parc. č. 616/2, parc. č. 616/4, parc. č. 616/5, 
parc. č. 616/6 a parc. č. 616/7, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc           
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 

95. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 278/5, parc. č. 824/2, parc. č. 824/58 a parc. č. 1023, vše ostatní plocha, parc. č. 
278/97 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1562/21 a parc. č. 1959/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 

96. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 575/2, parc. č. 575/6, parc. č. 718/8 a parc. č. 734, vše ostatní plocha a parc. č. 
556/6 orná půda, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 261/1, parc. č. 
311/1, parc. č. 310/5, parc. č. 311/4, parc. č. 311/5, parc. č. 311/8, parc. č. 311/9, parc. č. 
311/11, parc. č. 311/14, parc. 460/75, parc. č. 460/76, parc. č. 497/2 a parc. č. 561, vše 
ostatní plocha, parc. č. 314/1, parc. č. 315/2, parc. č. 315/3 a parc. č. 315/4, vše zahrada, 
parc. č. 318/12 a parc. č. 318/24, vše orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, vše          
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 

97. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 3. 2017 bod programu č. 2, bod č. 6.11. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 
5/8 a parc. č. 5/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. 
č. 88/18, parc. č. 88/26, parc. č. 135/6, parc. č. 485/5, parc. č. 495/4 a parc. č. 495/5, vše 
ostatní plocha a parc. č. 235/26 orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 
 

98. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 5/8 a 
parc. č. 5/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 
88/18, parc. č. 88/26, parc. č. 485/5, parc. č. 495/4 a parc. č. 495/5, vše ostatní plocha vše     
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové 
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zprávy bod č. 6.18. 
 

99. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6. 10. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky                   
na pozemcích parc. č. 590/2, parc. č. 590/3 a parc. č. 257/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.19. 
 

100. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
590/3 a parc. č. 257/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 
 

101. revokuje 
usnesení RMO ze dne 31. 10. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6. 26. důvodové zprávy,        
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky         
na pozemcích parc. č. 575/10 a parc. č. 575/11, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady             
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.20. 
 

102. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
575/10 a parc. č. 575/11, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 
 

103. revokuje 
usnesení RMO ze dne 20. 2. 2018, bod programu 2, bod 6. 1. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti umístění a provozování vodního díla – odvodu dešťových vod, 
a uložení a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 
812/30 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti STAFOS - REAL, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 
 

104. revokuje 
usnesení RMO ze dne 20. 2. 2018, bod programu 2, bod 6. 1. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování 
vodního díla - odvodu dešťových vod, a uložení a provozování vodovodní, kanalizační a 
plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 812/30 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 
 

105. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování vodního díla – odvodu dešťových vod, a uložení 
a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 812/30 
orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 812/86 orná půda    
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 
 

106. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování vodního 
díla - odvodu dešťových vod, a uložení a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 812/30 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 812/86 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 6.21. 
 

107. uděluje 
společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. souhlas s podnájmem části pozemku parc. č. 1176 orná 
půda o celkové výměře 260 799 m2, části pozemku parc. č. 1175/2 o celkové výměře 4 044 
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m2 a části pozemku parc. č. 1173 orná půda o výměře 72 000 m2, vše v k. ú. Grygov, obec 
Grygov spolku Veslařský klub Olomouc, z.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 

108. uděluje 
společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. souhlas s umístěním přípojky kabelového vedení NN     
na pozemcích parc. č. 1176 orná půda, parc. č. 1175/2 ostatní plocha a parc. č. 1173 orná 
půda, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 

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

 

3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. revokuje 
usnesení č. 3 ze dne 23. 1. 2018 ve věci schválení budoucí služebnosti na části pozemku 
parc.č. 300/1, k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, jakožto obtíženého, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., IČ 04084063, jakožto oprávněného, spočívající v povinnosti strpět zřízení, 
provozování, údržbu, opravy a úpravy komunikačního zařízení a podzemního komunikačního 
vedení v rozsahu dle situačního zákresu, na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 
100,- Kč + DPH, 
 

3. schvaluje 
zřízení budoucí služebnosti na části pozemku parc.č. 293/1, k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého 
kraje, příspěvková organizace, jakožto budoucího povinného, ve prospěch statutárního 
města Olomouce, jakožto budoucího oprávněného, spočívající v povinnosti strpět uložení 
kabelového vedení veřejného osvětlení a dále ve strpění provádění veškerých oprav a běžné 
údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a strpět vstup oprávněného za tímto účelem 
na služebný pozemek, v rozsahu dle situačního nákresu na dobu neurčitou a                        
za jednorázovou úplatu stanovenou dle odborného posouzení soudním znalcem (cena          
v místě a čase obvyklá), min. 1.000,- Kč bez DPH, 
 

4. schvaluje 
právo provést stavbu s názvem „Jilemnického, Nedvězí – přechod pro chodce“ a nájem části 
pozemku parc.č. 293/1, k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc v rozsahu dle situačního 
nákresu, ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého 
kraje, příspěvková organizace na dobu neurčitou za cenu dle podmínek důvodové zprávy, 
 

5. schvaluje 
právo provést stavbu s názvem „Jilemnického, Nedvězí – přechod pro chodce“ na části 
pozemku parc.č. 86/1, zahrada, k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, o výměře cca 8 
m2 dle situačního nákresu, který je ve vlastnictví XXXXX, Jilemnického 1/59, Nedvězí, 779 
00 Olomouc na dobu neurčitou a bezúplatně, 
 

6. schvaluje 
právo provést stavbu s názvem „Sv. Kopeček – ul. Dvorského - chodník“ na části pozemku 
parc.č. 572, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, o výměře cca 
16 m2 dle situačního nákresu, který je v podílovém spoluvlastnictví XXXXX, Na pevnůstce 
127/5, 779 00 Olomouc a XXXXX, Dvorského 110/11, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc        
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na dobu neurčitou a bezúplatně, 
 

7. schvaluje 
právo provést stavbu s názvem „Sv. Kopeček – ul. Dvorského - chodník“ na části pozemku 
parc.č. 571/1, zahrada, k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, o výměře cca 35 m2 dle 
situačního nákresu, který je v podílovém spoluvlastnictví XXXXX, Unčovice 123, 784 01 
Litovel a XXXXX, Florykova 205/10, Lazce, 779 00 Olomouc na dobu neurčitou a 
bezúplatně, 
 

8. schvaluje 
právo provést stavbu s názvem „Sv. Kopeček – ul. Dvorského - chodník“ na části pozemku 
parc.č. 568, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, o výměře cca 6 
m2 dle situačního nákresu, který je ve společném jmění manželů XXXXX, Dvorského 116/7, 
Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc na dobu neurčitou a bezúplatně, 
 

9. schvaluje 
právo provést stavbu s názvem „Sv. Kopeček – ul. Dvorského - chodník“ na částech 
pozemků parc.č. 564, zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 565, zahrada, oba k.ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc, o výměře cca 38 a 28 m2 dle situačního nákresu, které jsou          
ve vlastnictví XXXXX, Dvorského 161/1, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc na dobu neurčitou 
a bezúplatně, 
 

10. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebností na částech 
pozemků parc.č. 429/28, parc.č. 549/5 a parc.č. 800/1 všechny ostatní plocha v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc a na části pozemku parc.č. 526/6 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc, všechny ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvková organizace IČ 65993390 spočívající v uložení kabelového 
vedení a indukčních smyček světelného signalizačního zařízení a kamerového systému         
v délce cca 984 bm dle situačního nákresu ve prospěch statutárního města Olomouc           
za úplatu v předpokládané výši 20 664,- Kč + DPH, 
 

11. schvaluje 
právo provést stavbu na pozemku parc.č. 1232/9 ost. plocha k.ú. Slavonín, obec Olomouc    
ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, 
dle situačního nákresu příspěvková organizace bezúplatně a na dobu neurčitou, 
 

12. schvaluje 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1679/1 ostatní 
plocha v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc (budoucího povinného) spočívající v uložení a provozování podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě společně s právem vstupu a vjezdu v 
souvislosti s vybudováním, provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch České 
telekomunikační infrastruktury a.s. IČ: 04084063 na dobu neurčitou za úplatu 1000,- Kč + 
DPH, 
 

13. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemku parc.č. 755/145, orná půda o výměře 1.952 m2, v k.ú. 
Chomoutov, obec Olomouc, který je ve vlastnictví společnosti OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, 
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 4832-200/2016, ze dne 6. 6. 2016 znalce XXXXX, ve výši 880.000,- Kč včetně 
DPH, 
 

14. schvaluje 
uzavření smlouvy o využití výluky na síti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
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ve dnech 15. – 29. 6. 2018, denně v době 7:00-16:00 hod za cenu dle důvodové zprávy, 
 

15. bere na vědomí 
sdělení ve věci uzavírání nájemních smluv v rámci zvláštního užívání silničních pozemků ve 
vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací. 
 

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

 

4 Veřejná zakázka č. 18053 - Lesní cesta Huzovská - zahájení, 
komise (ORG 5831) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. jmenuje 
své zástupce do komise dle důvodové zprávy. 
 

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

Bod programu: 4. 
 

 

5 Veřejná zakázka č. 18054 - Lesní cesta U Hájenky - zahájení, 
komise (ORG 5169) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. jmenuje 
své zástupce do komise dle důvodové zprávy. 
 

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

Bod programu: 4.1. 
 

 

6 Veřejná zakázka č. 18013 - Nedvězí - Rybniční, rekonstrukce 
komunikace - zadání (ORG 5506) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy      
na výše uvedenou veřejnou zakázku. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.2. 
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7 MŠ Nedvědova – energetická opatření  (ORG 5621)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic zařadit do návrhu plánu investic roku 2019 náklady k dokončení realizace 
MŠ Nedvědova - energetická opatření 
T: listopad 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 

8 Zastávka MHD Sv. Kopeček - bazilika (ORG 4735) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
další postup dle varianty A) bodu č. 3. důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic zařadit řešení zastávky MHD Sv. Kopeček – bazilika dle schválené varianty 
důvodové zprávy do návrhu plánu pro r. 2019 
T: listopad 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 

9 Rozpočtové změny roku 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2018 dle upravené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2018 
dle upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

10 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+kk s příspěvkovou organizací Moravské 
divadlo Olomouc dle důvodové zprávy bod 1) 
b) rozpočtovou změnu plánu oprav SNO, a.s., dle důvodové zprávy bod 4) 
 

3. ukládá 
ukládá ekonomickému odboru realizovat rozpočtovou změnu plánu oprav SNO, a.s., dle 
důvodové zprávy bod 4) 
T: 24. 4. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. vyhovuje 
žádosti o snížení sazby nájemného u bytu č. 5, Jiráskova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2) 
 

5. souhlasí 
s rozšířením subjektu nájemce o XXXXX, byt č. 10, v domě Pavelčákova 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

11 Interní postupy Statutárního města Olomouce - 
Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované 
územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.4 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci 
Integrované územní investice Olomoucké aglomerace ve verzi 1.4 dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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12 Bytový dům Holečkova 292/9 Olomouc – snížení energetické 
náročnosti budovy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se složením projektového týmu dle bodu 3. 
 

3. souhlasí 
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt "Bytový dům Holečkova 292/9 
Olomouc – snížení energetické náročnosti budovy" do 78. výzvy z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
 

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

 

13 Česko-polská spolupráce aglomerací: Olomouc a Opole – 
navazující projekt 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

3. ukládá 
náměstku RNDr. Ladislavu Šnevajsovi podepsat Dohodu o spolupráci na projektu 
realizovaném z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v termínu           
do 10. dubna 2018. 
T: 24. 4. 2018 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

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

 

14 Strategický plán - katalog indikátorů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Katalog indikátorů, který je přílohou implementační části Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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15 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Univerzitní dle bodu 1. důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Koželužská dle bodu 2. důvodové zprávy 
 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Štítného dle bodu 3. důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 

16 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KEBAB HOUSE v ulici 
Riegrova 21, Olomouc, v rozsahu 38,25 m2 pro žadatele fu Shisha Bar & Grill s.r.o., 
Riegrova 21, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2018. 
 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GREEN BAR v ul. 
Ztracená 3, Olomouc, v rozsahu 21,90 m2 pro žadatele fu BENSIS s.r.o., tř.Svobody 1, 779 
00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 30.9. 2018. 
 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar ALFA v ulici 
Dlouhá 32, v rozsahu 18 m2 pro pro žadatele p. XXXXX, Mánesova 254, 784 01 Červenka, 
na dobu od 1.5. do 30.9. 2018. 
 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U FLEKA v ulici 
Krapkova, Olomouc, v rozsahu 48,1 m2 pro žadatele p. XXXXX, Palackého 15, 779 00 
Olomouc, na dobu od 15.5. do 15.9. 2018. 
 

6. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA AIDA v 
ulici Horní náměstí 4, Olomouc, v rozsahu 72 m2 pro žadatele p. XXXXX, Sušilova 2a, 796 
01 Prostějov, na dobu od 15.5. do 31.10. 2018. 
 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOS BASTARDOS v 
ulici Komenského 12, Olomouc, v rozsahu 10,2 m2 pro žadatele p. XXXXX, Slatinky 11, 783 
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42 Slatinky, na dobu od 1.5. do 30.9. 2018. 
 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v ulici 
Dánská 5, Olomouc, v rozsahu 19,8 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Nová 22, 783 36 Křelov, 
na dobu od 1.5. do 31.10. 2018. 
 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MERLIN v ulici 
Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 19,2 m2 pro žadatele p. XXXXX, Masarykova 5, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2018. 
 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení STARÉ ČASY v ulici 
Rožňavská 10 , Olomouc, v rozsahu 9,1 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Rožňavská 16, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2018. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č. 18 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 18 
T: 24. 4. 2018 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 

18 Výsledek periodického hodnocení práce ředitelů škol 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
výsledky periodického hodnocení práce ředitelů škol v roce 2018 
 

3. potvrzuje 
hodnoceným ředitelům škol pokračování ve funkcích po skončení funkčního období           
bez vyhlášení konkurzního řízení dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení hodnocené ředitele škol 
T: 24. 4. 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

19 Základní škola Olomouc, Helsinská - investiční záměr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 6.2.2018, bod 22, část 3 
 

3. schvaluje 
investiční záměr výstavby nového pavilonu v ZŠ Helsinská dle důvodové zprávy a dle přílohy 
č.3 
 

4. ukládá 
zajistit zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového pavilonu pro stavební 
povolení a ve stupni pro provedení stavby 
T: říjen 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

20 Plnění projektu Bezbariérová Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změny v pracovní skupině projektu Bezbariérová Olomouc 
 

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

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce 
přísedící Okresního soudu v Olomouci paní PhDr. Janu Procházkovou Libíčkovou              
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pro funkční období 2018 – 2022 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Olomouci paní Mgr. Janky 
Křivánkové 
 

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

Bod programu: 20. 
 

 

22 Studie veřejného prostranství Sokolská - Zámečnická 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje 
pokračovat v pořizování studie ve variantě oddělené výškové úrovně uličního profilu s trakcí 
a veřejným osvětlením primárně na závěsech dle doporučení pořizovatele. 
 

3. ukládá 
OSMK ve spolupráci s OI (právní součinnost) jednat s vlastníky nemovitostí o zřízení 
věcných břemen pro možnost ponechání stávajících a zřízení nových závěsů a přípojek      
pro veřejné osvětlení. DPMO zajistí zřízení věcných břemen pro možnost ponechání 
stávajících a zřízení nových závěsů trakčního vedení. 
T: 19. 6. 2018 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

23 Mobilní aplikace jako podpora úhrady poplatků v SMOl 
Olomouc „Platím v Olomouci“   

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
prezentaci mobilní aplikace 
 

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

 

24 Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - provoz VH 
infrastruktury 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
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2. ukládá 
postupovat dle závěru důvodové zprávy 
T: průběžně 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

25 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu 
movitého majetku č. OVVI/INO/001081/2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č. OVVI/INO/001081/2018 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a 
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 24. 4. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

26 Stanovení termínů RMO a ZMO ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy 
 

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

 

27 Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
nastoupení člena zastupitelstva města - prvního náhradníka za ANO 2011 pana                 
Ing. Jaroslava Kuchaře dnem 24.3.2018 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí nastoupení člena zastupitelstva města - prvního náhradníka za ANO 2011 
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pana Ing. Jaroslava Kuchaře dnem 24.3.2018 
 

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

 

28 Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 včetně příloh č. 1 
- 2 
 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a 
z toho vyplývající rozpočtové změny 
 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 dle důvodové zprávy – příloha č. 2 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle důvodové zprávy – příloha č. 2 
 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018 
dle důvodové zprávy – příloha č. 1 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. nevyhovuje 
žádostem žadatelů č. 8221, 8227 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 29. 
 

 

29 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru správních činností Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2018 
 

3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2018 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 
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30 Organizační záležitosti - Dodatek č. 12 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 12 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2018 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30.1. 
 

 

31 Tramvajová trať 8.května - příprava Rámcové smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
podat žádost o změnu časového harmonogramu realizace projektu dle závěru důvodové 
zprávy 
T: červen 2018 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

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

 

32 Protipovodňová opatření Olomouc etapa II.B – průběžná 
informace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 32. 
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33 Protipovodňová opatření IV. etapa - zahrádkářská kolonie 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle předložené důvodové zprávy 
 

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

Bod programu: 33. 
 

 
 
 

 

 

 

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r. 
náměstek primátora 

  

 


