
 

USNESENÍ 
 

z 118. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 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 Moravské divadlo Olomouc - výběrové řízení na ředitele 
příspěvkové organizace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 
s účinností od 1. 10. 2018 ředitelem příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc    
Ing. BcA. Davida Gerneše 
 

3. odvolává 
Mgr. Pavla Hekelu z funkce ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc       
k datu 30. 9. 2018 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním 
plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 24. 4. 2018 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
 

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

3. vypouští ze sledování 
bod 6, část 5 usnesení RMO ze dne 15.8.2017, týkající se předložení konceptu investičního 
záměru akce Protipovodňová opatření III. etapa 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352, obč. vyb., Tomkova 40, včetně součástí a 
příslušenství, pozemek parc. č. 504 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1 ostatní plocha)       
o výměře 193 m2, část pozemku parc. č. 343/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1 díl ,,b“) 
o výměře 2 357 m2, část pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1 díl 
,,a“) o výměře 3 153 m2, část pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 527/5 
díl ,,f“) o výměře 1 349 m2, a část pozemku parc. č. 527/5 (dle GP parc. č. 527/5 díl ,,g“)        
o výměře 20 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
přeřazení jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to jednotky 
č. 962/75, byt, v domě č. p. 962, byt. dům, Foerstrova 15, na pozemku parc. č. st. 1147 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801                   
na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 
na pozemku parc. č. st. 1147 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, v Dlouhodobé koncepci hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl 
na období 2016 – 2018 z kategorie A – nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou 
dlouhodobě určeny k prodeji, směně nebo darování, do kategorie C – nemovité věci určené     
k prodeji, směně nebo darování dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. schvaluje 
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to 
jednotku č. 962/75, byt, v domě č. p. 962, byt. dům, Foerstrova 15, na pozemku parc. č. st. 
1147 zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801          
na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 
na pozemku parc. č. st. 1147 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
1.2. 
 

4. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků Za poštou 416/2 a 417/4, Olomouc-Nové Sady o nájem části 
pozemku parc. č. 463 ostatní plocha o výměře 546 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

5. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 93/58 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

6. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek Pasteurova č.p. 771/4, Olomouc o nájem pozemků parc. č. 
485 ostatní plocha o výměře 222 m2 a parc. č. 93/58 ostatní plocha o výměře 300 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

7. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 485 ostatní plocha o výměře 222 m2 a část pozemku 
parc. č. 93/58 ostatní plocha o výměře 285 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

8. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/7 orná půda výměře 4 220 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc za účelem výstavby staveb pro bydlení formou elektronické aukce 
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s tím, že výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 

9. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc s tím, že výměra předmětné části pozemku bude upřesněna         
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

10. schvaluje 
záměr směnit části pozemku parc. č. 1444/8 orná půda (dle GP parc. č. 1444/20 orná půda    
o výměře 612 m2 a parc. č. 1444/21 orná půda o výměře 727 m2) o celkové výměře 1 339 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku 
parc. č. 787/1 zahrada (dle GP parc. č. 787/1 zahrada) o výměře 782 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

11. schvaluje 
záměr darovat pozemek parc. č. st. 1382 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, jehož součástí je stavba č. p. 1121, obč. vyb. dle důvodové zprávy bod         
č. 2.3. 
 

12. schvaluje 
záměr bezúplatně převést část pozemku parc. č. 623/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 623/5 
ostatní plocha) o výměře 2123 m2 a pozemek parc. č. 287/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
Olomouckého kraje, do hospodaření Klíče – centra sociálních služeb, příspěvkové 
organizace dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

13. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 287/4 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a pozemek parc. č. 851/3 trvalý travní porost v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

14. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/9 ostatní 
plocha) o výměře 479 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

15. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/10 ostatní 
plocha) o výměře 293 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

16. schvaluje 
záměr prodat část pzemku parc. č. 479/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 479/11 ostatní 
plocha) o výměře 109 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

17. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 835/11 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 479/3 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 479/3 ostatní plocha) o výměře 19 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

18. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 265/107 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

19. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 315/9 ostatní plocha o výměře 600 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
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20. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 315/9 ostatní plocha o výměře 600 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

21. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 1622 zahrada o výměře 159 m2 v k. ú. Holice                 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

22. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 451/30 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

23. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 24/9 ostatní plocha o výměře 4 985 m2, parc. č. 
124/1 ostatní plocha o výměře 817 m2 a parc. č. 124/2 ostatní plocha o výměře 7 m2, vše     
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a části pozemků parc. č. 97/2 trvalý travní porost o výměře       
3 337 m2, parc. č. 111/23 ostatní plocha o výměře 570 m2 a parc. č. 469 ostatní plocha            
o výměře 856 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

24. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odbory životního prostředí a majetkoprávním 
vytipovat a vyčlenit vhodné veřejně přístupné plochy města k náhradní výběhové zóně       
pro psy dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
T: říjen 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

25. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu náležitostí kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. st. 625 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 555, obč. vyb., a pozemku parc. č. 449/60 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle upraveného znění kupní smlouvy, která tvoří 
přílohu č. 6 důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

26. revokuje 
usnesení RMO ze dne 29. 8. 2017, bod programu 2, bod 4.1. důvodové zprávy, ve věci 
svěření pozemku parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 
555, obč. vyb., a pozemku parc. č. 449/60 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc do správy společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.13. 
 

27. svěřuje 
pozemek parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 555, 
obč. vyb., a pozemek parc. č. 449/60 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
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. 2.13. 
 

28. schvaluje 
záměr pronajmout prostory v 1. PP, 1. NP a 2. NP o celkové výměře 947,20 m2 budovy č.p. 
555, obč. vyb., ul. Hynaisova, č.o. 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 625 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v budoucím vlastnictví statutárního 
města Olomouce, Univerzitě Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

29. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o celkové výměře 26 m2     
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
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30. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

31. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

32. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 151 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

33. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 310/3 zahrada o výměře 26 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

34. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 25.3.2002 ve znění dodatku, 
jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání o výměře 70,70 m2 v 1. PP domu č. p. 
593, objekt k bydlení, tř. Spojenců č. o. 14, který je součástí pozemku parc. č. st. 1039 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, kdy změnou smlouvy 
dojde k rozšíření subjektu nájemce o pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

35. uděluje 
společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. souhlas s projektem „Plán rekultivace jižního břehu 
severního jezera štěrkovny Grygov“ na pozemcích parc. č. 1176 orná půda, parc. č. 1175/2 
ostatní plocha, parc. č. 1173 orná půda a parc. č. 1213 orná půda, vše v k. ú. Grygov, obec 
Grygov dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

36. nevyhovuje žádosti 
společnosti Společnost Morava, Olomouc o nájem části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha 
o výměře 5 000 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod         
č. 3.2. 
 

37. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 611 ostatatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, 
obec Olomouc společnosti Plyšové ZOO s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

38. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu MAJ-EM-NS/14/2013/Plh uzavřené dne 25. 3. 2013      
s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

39. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002346/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016, 
uzavřenou se společností AGRA Chválkovice, spol. s r.o. spočívající ve vyjmutí části 
pozemku parc. č. 228/22 orná půda o výměře 3 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc               
z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

40. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 228/9 orná půda o výměře 22 m2 a parc. č. 228/22 orná půda 
o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod 
č. 3.4. 
 

41. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Povel, obec 
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Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

42. schvaluje 
nájem části prostoru sloužícího podnikání – části vstupní haly o výměře 5 m2 v 1. NP budovy 
č. p. 189, adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na pozemcích parc. č. st. 1030, 
parc. č. st. 2150/4 a parc. č. st. 2150/3, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti ARROWS pojištění s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

43. nevyhovuje 
žádostem společnosti Re GROUP, a.s. a paní XXXXX o nájem části prostoru sloužícího 
podnikání – části vstupní haly o výměře 5 m2 v 1. NP budovy č. p. 189, adminis., ul. 
Vejdovského č. o. 2, která se nachází na pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č. st. 2150/4 a 
parc. č. st. 2150/3, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc            
dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

44. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 841/12 ostatní plocha, parc. č. 841/93 ostatní plocha a část 
pozemku parc. č. 841/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 841/167 ostatní plocha) o výměře       
1 588 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 765 832,-Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod         
č. 4.1. 
 

45. revokuje 
usnesení RMO ze dne 20. 2. 2018, bod programu 2 bod 4. 6. důvodové zprávy, ve věci 
doporučení ZMO schválit prodej pozemků parc. č. 841/12 ostatní plocha, parc. č. 841/93 
ostatní plocha a část pozemku parc. č. 841/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 841/167 ostatní 
plocha) o výměře 1 588 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům XXXXX            
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 765 832,- Kč se zdůvodněním             
dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1105 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 1105/1 
ostatní plocha) o výměře 26 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, paní XXXXX       
za kupní cenu ve výši 43.840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

47. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 555/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, na němž se nachází stavba ve vlastnictví kupujících – budova bez čp./č.e., jiná 
stavba, do podílového spoluvlastnictví společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. a XXXXX 
za kupní cenu ve výši 1 500,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 3/4 shora uvedeného pozemku 
společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 1 125,- Kč a ideální podíl    
o velikosti 1/4 shora uvedeného pozemku panu XXXXX za kupní cenu ve výši 375,- Kč      
dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

48. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017, bod programu 3 bod důvodové zprávy 2.16. ve věci 
schválení prodeje ideálního podílu o velikosti 4119/46682 pozemku parc. č. st. 692 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, 
zejména budova č. p. 471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví 
prodávajícího, Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 287 965,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej ideálního podílu o velikosti 3972/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, 



 7 

Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 277 688,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4. 
 

50. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p. 
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího,             
do společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu ve výši 10 277,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4. 
 

51. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu náležitostí Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti č. OMAJ-
SMV/KUV/000272/2018/Sul spočívající ve vypuštění náležitosti kupní smlouvy zavazující 
kupujícího nezahájit stavbu Protipovodňového opatření do doby nabytí vlastnického práva      
k předmětu prodeje a zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč v případě 
porušení této povinnosti, dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

52. schvaluje 
předběžný záměr koupě částí pozemků parc. č. 525/2 ostatní plocha o výměře 212 m2, parc. 
č. 728/4 ostatní plocha o výměře 5 408 m2, parc. č. 728/35 ostatní plocha o výměře 1 490 
m2, parc. č. 1432 ostatní plocha o výměře 135 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a 
vlečkové koleje č. 2 nacházející se na shora uvedených pozemcích z vlastnictví společnosti 
STAMEDOP, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměry částí pozemků budou 
upřesněny až po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 

53. schvaluje 
uzavření budoucí kupní smlouvy na stavby komunikace, chodníků, parkovacích stání, 
veřejného osvětlení, vodovodu a splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. st. 934 a parc. 
č. st. 932, vše zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 114/15, parc. č. 114/16, parc. č. 114/17, 
parc. č. 114/19, parc. č. 114/22, parc. č. 548, parc. č. 114/11, parc. č. 114/12, parc. č. 
114/13, parc. č. 114/14, parc. č. 132/16, parc. č. 132/19 a parc. č. 114/23, vše ostatní plocha 
a parc. č. 138/2 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 661 vodní 
plocha, parc. č. 354/3, parc. č. 654/4, parc. č. 657/1, parc. č. 659/3, parc. č. 781/1 a parc. č. 
781/2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se společností Rezidence 
Šantovka s.r.o. jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

54. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 138/2 
vodní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 661 vodní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit            
s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce                
dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

55. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného 
osvětlení na pozemcích parc. č. 138/2 vodní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a 
parc. č. 661 vodní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

56. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
rekonstrukce vodovodu DN 150 a DN 80 na vodovod DN 200 a na stavby vodovodu DN 200, 
DN 150 a DN 80 a kanalizace DN 250 se společností Rezidence Šantovka s.r.o.                
dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
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57. souhlasí 
s postoupením smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJ-
IM/BDS/001228/2017/Hrb z manželů XXXXX na manžele XXXXX a manžele XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

58. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace (úsek 1 a úsek 2) včetně odvodnění a 
parkovacích stání, veřejného osvětlení, vodovodu DN 100 a tlakové kanalizace DN 80         
na pozemcích parc. č. 731 a parc. č. 723, vše ostatní plocha, parc. č. 721/14, parc. č. 
721/15, parc. č. 721/16, parc. č. 721/17, parc. č. 721/18 a parc. č. 721/19, vše orná půda, 
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o., jako 
prodávajícím, za kupní cenu ve výši 968,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

59. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace - větev 1 včetně dvou parkovacích stání, 
komunikace - větev 2 a komunikace - větev 3, chodníku, veřejného osvětlení a stání            
na komunální odpad na pozemcích parc. č. 779/18, parc. č. 780/1, parc. č. 780/2 a parc. č. 
1935, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi společností 
Dražby.net s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným,               
dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 

60. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-IM/BKS/003309/2017/Hrb         
se společnostmi NOVÁ SLADOVNA, a.s. a FLORA DEVELOPMENT, a.s. jako budoucími 
prodávajícími dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 

61. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se zpevněním stávající účelové komunikace, která je 
součástí pozemku parc. č. 202/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, s panem 
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 

62. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby veřejného osvětlení a vodovodu DN 200 vybudované        
v rámci stavby „Olomouc-Povel, ul. Jeremiášova“ mezi společností STAFOS - REAL, s.r.o. 
jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 242,- Kč 
včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 
 

63. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a veřejného osvětlení na pozemku parc. 
č. 416/84 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce 
bod č. 5.11. 
 

64. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavbu vodovodu DN 150 na pozemcích parc. č. 140/3 ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a parc. č. 1632 ostatní plocha v k. ú. Holice               
u Olomouce, obec Olomouc, se společností TAF - CZ s.r.o., jako prodávajícím, za kupní 
cenu ve výši 605,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
 

65. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 1632 ostatní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 140/3 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 5.13. 
 

66. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 5.14. 
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67. revokuje 
usnesení RMO ze dne 26. 9. 2017 bod programu č. 2, bod 6. 7. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 307/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc           
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

68. revokuje 
usnesení RMO ze dne 26. 9. 2017 bod programu č. 2, bod 6. 7. důvodové zprávy, ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 307/1 ostatní plocha    
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

69. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemku parc. č. 297 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

70. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 297 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.1. 
 

71. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemcích parc. č. 1530 a parc. č. 1543/3, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.2. 
 

72. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1530 a parc. č. 1543/3, vše 
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

73. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 125/2, parc. č. 818/6, parc. č. 824/1 a parc. č. 824/3, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch Rio Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

74. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 21/24, parc. č. 97/5, parc. č. 97/10, parc. č. 804/5, parc. č. 808/3 a parc. č. 1114, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 637/3 a parc. č. 651/3, vše ostatní plocha v k. ú. 
Nová Ulice, parc. č. 2/1, parc. č. 71/2 a parc. č. 541/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše 
obec Olomouce ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

75. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 21/24, parc. č. 97/5, parc. č. 97/10, parc. č. 
804/5, parc. č. 808/3 a parc. č. 1114, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 637/3 a 
parc. č. 651/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 2/1, parc. č. 71/2 a parc. č. 
541/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec Olomouce ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
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76. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 116/47, parc. č. 116/48, parc. č. 116/50, parc. č. 116/51 a parc. č. 116/110, vše ostat. pl., v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.5. 
 

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

 

4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
záměr směny částí pozemků parc. č. 402/1 ostatní plocha (dle GP1 nově označena jako 
pozemek parc. č. 402/3 o výměře 29 m2) a parc. č. 992/1 ostatní plocha (dle GP1 nově 
označena jako parc. č. 992/7 o výměře 163 m2), v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,                 
ve vlastnictví společnosti ALTIUS INVEST s.r.o., IČ 05427410 za pozemek parc. č. st. 217 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 393 m2 a část pozemku parc. č. st. 248 zastavěná 
plocha a nádvoří (dle GP2 nově označena jako pozemek parc. č. 248/2 o výměře 515 m2,      
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce s cenovým 
doplatkem společnosti ALTIUS INVEST s.r.o. ve výši dle znaleckého posudku. 
 

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

 

5 Veřejná zakázka č. 18078 - Dodávka dvou dopravních 
automobilů II. - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 
 

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

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 Veřejná zakázka č. 17130 - Hasičská zbrojnice Chválkovice - 
vyloučení, zadání (ORG 5206) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. vylučuje 
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka výše uvedeného zadávacího řízení       
dle důvodové zprávy, 
 

3. 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: 5.1. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 18085 - Demolice kasáren Neředín - 2. etapa 
- zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou zakázku, 
 

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

4. pověřuje 
RNDr. Ladislava Šnevajse 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.2. 
 

 

8 Rozvoj VFO - dostavba pavilonu A2 - bankovní záruky (ORG 
4519) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uplatnění bankovní záruky za vadné plnění díla ve výši 1 000 000,- Kč 
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3. zplnomocňuje 
VFO, a.s. k řešení této záležitosti ve věci oprav podlah v prostorech dostavby pavilonu A2 
(na části SMOl) 
 

4. ukládá 
odboru ekonomickému převod finančních prostředků z bankovní záruky                                 
č. PRAGGO0007302 na účet města 
T: 29. 5. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
odboru ekonomickému převést finanční prostředky z vyplacené bankovní záruky na účet 
VFO, a.s. 
T: 19. 6. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

 

9 Kasárna Neředín - Žádost o registraci projektu (4763, 5326) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
podání Žádosti o registraci projektu Průmyslová zóna Kasárna Neředín do programu 
Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury vedeného u Ministerstva průmyslu a 
obchodu 
 

3. ukládá 
nárokovat do rozpočtu na rok 2019 finance na zajištění realizace stavby 
T: říjen 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
provést demolici zbylých podzemních částí zbouraných objektů v areálu PZ Kasárna Neředín 
T: červen 2019 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

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

 

10 Rozpočtové změny roku 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2018 dle upravené důvodové zprávy 
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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 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

11 EIB - revize/konverze úrokové sazby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
úrokovou sazbu dle doporučení v důvodové zprávě 
 

3. ukládá 
předložit schválené parametry úrokové sazby na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA podepsat smluvní dokumentaci 
související s přijetím nové úrokové sazby 
T: 15. 5. 2018 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8.1. 
 

 

12 Účetní závěrka SMOl k 31.12.2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 

2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce účetní závěrku SMOl 
sestavenou k 31.12.2017 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími povinnost a organizaci 
schvalování účetní závěrky územně samosprávního celku. 
T: zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2017 v souladu se zákonem o účetnictví               
č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími 
povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územně samosprávního celku. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit 1. náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA podpisem „Protokolu                     
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o schvalování účetní závěrky“. 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

13 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc 
XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc 
XXXXX, Peškova 2, Olomouc 
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 
XXXXX, Topolová 2, Olomouc 
XXXXX, Topolová 4, Olomouc 
XXXXX, Topolová 7, Olomouc 
XXXXX, Topolová 7, Olomouc 
XXXXX, Topolová 7, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
RK Invest, s.r.o., Ztracená 1, Olomouc 
XXXXX, Mariánská 8, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 
XXXXX, U Letiště 2, Olomouc 
XXXXX, U Letiště 2, Olomouc 
XXXXX, U Letiště 4, Olomouc 
  
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt: 
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 
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XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 
XXXXX, Peškova 1, Olomouc 
XXXXX, Příčná 2, Olomouc 
XXXXX, Příčná 4, Olomouc 
XXXXX, Příčná 8, Olomouc 
  
c) na 1 rok s nájemci: 
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 
XXXXX, 8.května 36, Olomouc 
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
XXXXX, Topolová 6, Olomouc 
  
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc – DPS 
XXXXX, Holická 51, Olomouc 
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc 
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce  
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc – na 3 měsíce 
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XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 
XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d)  
  
2. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 2) 
 

3. schvaluje 
výpovědi z nájmu bytu: 
XXXXX, Topolová 1, Olomouc 
XXXXX, Topolová 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b ) 
 

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

 

14 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

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

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

 

15 Monitoring památky UNESCO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
site-managerovi ve smyslu závěrečného stanoviska v důvodové zprávě zaslat bezodkladně 
písemné vyjádření k uvedené RMZ za rok 2017 se zapracovanými komentáři na NPÚ 
Olomouc 
T: 15. 5. 2018 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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16 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ LA FÉE v ul. 
Ostružnická 13, Olomouc, v rozsahu 2,24 m2 pro žadatele fu Café La Fée s.r.o., Dolní 
náměstí 6, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2018. 
 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SIDE STREET v ulici 
Kapucínská 1 , Olomouc, v rozsahu 18,75 m2 pro žadatele fu Side Street s.r.o., Dolní 
náměstí 23, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2018. 
 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ 
v ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele p. XXXXX, Okružní 7, Olomouc 
na dobu od 1.5. do 1.10. 2018. 
 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LAHŮDKY v ulici 
Ostružnická 24, Olomouc, v rozsahu 3 m2 pro žadatele fu LAHŮDKY – MARTINÁSEK s.r.o, 
Pasteurova 13a, 779 00 Olomouc, na dobu od 14.5. do 30.9. 2018. 
 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CABARET CAFÉ BAR 
v ulici Riegrova 26, Olomouc, v rozsahu 22,50 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Foersterova 13, 
779 00 Olomouc, na dobu od 13.5. do 30.10. 2018. 
 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA 
DLOUHÉ v ulici Dlouhá 30 , Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatelku pí XXXXX, Kmochova 
2, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 30.9. 2018. 
 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení WOK v ulici tř. 17. 
listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 24,5 m2 pro žadatele fu Hua Ying, s.r.o., Na Rybníčku 22, 
250 65 Líbeznice, na dobu od 10. 5. do 10.10. 2018. 
 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ NA CUCKY      
v ul. Dolní náměstí 23/42, Olomouc, v rozsahu 33 m2 pro žadatele fu portofDNC42 s.r.o., 
Dolní náměstí 23/42, 779 00 Olomouc, na dobu od 26.5. do 31.10. 2018. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 

17 Mattoni 1/2 Maraton Olomouc - odtahy vozidel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
realizaci odtahů vozidel dle důvodové zprávy 
 

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

 

18 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení označení dle důvodové zprávy 
 

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

 

19 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová dle důvodové zprávy 
 

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

 

20 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: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Ing. 
Miroslava Indrucha 
 

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

Bod programu: 19. 
 

 

22 Pěší zóna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zařazením vypracování projektové dokumentace na umístění fyzických bariér na vjezdech 
do pěší zóny do rozpočtu na rok 2019 
 

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

 

23 Zpráva o stavu modernizace a aktualizace ceníku - Aquapark    
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
zprávu o modernizaci Aquaparku Olomouc v prostorách dětského koutku 1.NP a mokré části 
bistra 2. NP Zařízení 
 

2. souhlasí 
s úpravou ceníku Aquaparku Olomouc s platností ode dne 1. května 2018 
 

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

 

24 Škodní a likvidační komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyřazení movitého majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.1. důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
vyřazení movitého majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.2. důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
vyřazení kopírovacího stroje XEROX XC 23 A z účetní evidence SMOl dle bodu 2.1. 
důvodové zprávy 
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5. schvaluje 
vyřazení movitého majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2.2. důvodové zprávy 
 

6. schvaluje 
vyřazení kopírovacího stroje Gestetner MPC 2000 AD z účetní evidence SMOl dle bodu 3 
důvodové zprávy 
 

7. schvaluje 
vyřazení nehmotného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 4 důvodové zprávy 
 

8. promíjí 
pohledávky uvedené v příloze č. 1 k bodu 5 důvodové zprávy 
 

9. promíjí 
pohledávky uvedené v příloze č. 2 k bodu 6 důvodové zprávy důvodové 
 

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

 

25 Zpráva o průběhu projektu Implementace skupiny norem ISO 
27 000 do podmínek informačního systému SMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
novelu (Dodatku č. 1) VP o zajištění bezpečnosti informací v IS SMOl - (Bezpečnostní 
politika) – dle předloženého návrhu v příloze DZ 
 

3. schvaluje 
změny Plánu zvládání rizik – dle předloženého návrhu v příloze DZ 
 

4. schvaluje 
VP o základních zásadách zpracování osobních údajů (Politika ochrany osobních údajů) – 
dle předloženého návrhu v příloze DZ 
 

5. bere na vědomí 
úplné znění textu VP 7/2017 dle předloženého textu v příloze DZ 
 

6. jmenuje 
na základě čl. 37 GDPR, pana Mgr. Adama Štěpánka pověřencem pro ochranu osobních 
údajů pro SMOl 
 

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

Bod programu: 23. 
 

 
 
 
 
 
 



 21 

26 Knihovna města Olomouce - navýšení příspěvku na provoz 
(mzdové náklady) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Knihovna města Olomouce             
dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru dokrytí částky dle důvodové zprávy z rezervy města 
T: 15. 5. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

27 Moravské divadlo Olomouc - převod z rezervního fondu do 
investičního fondu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního dle důvodové 
zprávy 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a 
marketingu) seznámit s rozhodnutím rady města ředitele příspěvkové organizace 
T: 15. 5. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 

28 Užití částky 2,7 mil. Kč na opravy komunikací dle požadavků 
KMČ 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
k realizaci tyto vybrané akce dle přílohy důvodové zprávy: č. 3, 6, 7, 11a), 12 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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29 Využití částky určené na investice navržené KMČ - rok 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
realizaci akcí dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic realizovat akce dle bodů 1a 2 důvodové zprávy 
T: 18. 9. 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
odboru správy městských komunikací a MHD realizovat akci dle bodu 3 důvodové zprávy 
T: 18. 9. 2018 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

5. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací ve spolupráci s OKR realizovat akci dle bodu 4 důvodové 
zprávy 
T: 18. 9. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

6. schvaluje 
rozpočtové změny dle bodů 3 a 4 důvodové zprávy 
 

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

 

30 Individuální dotace cestovního ruchu - Vlakem na Flóru 2018  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč s příjemcem dle přílohy 
důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018 
dle přílohy důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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5. ukládá 
ihned uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle přílohy důvodové zprávy 
T: 15. 5. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

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

 

31 Podpora v oblasti Individuální dotace odboru školství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč v oblasti Individuální dotace 
odboru školství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 

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

4. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 nad 50 
tis. v oblasti Individuální dotace odboru školství včetně rozpočtových změn dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy a schválit uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy 
 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi roku 2018 do 50 tis. Kč  
v oblasti Individuální dotace odboru školství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. schvaluje 
převedení částky z oblasti Podpora využití volného času dětí a mládeže do oblasti 
Individuální dotace odboru školství dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

32 Výsledek konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ředitelek 
škol 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 
na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, tř. 
Spojenců 8, uchazečku dle důvodové zprávy s účinností k 1.8.2018 
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3. jmenuje 
na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Fakultní základní škola 
Olomouc, Hálkova 4, uchazečku dle důvodové zprávy s účinností k 1.8.2018 
 

4. jmenuje 
na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Žižkovo nám. 3, uchazečku dle důvodové zprávy s účinností k 1.8.2018 
 

5. ukládá 
informovat uchazeče o výsledku konkurzního řízení 
T: 15. 5. 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

33 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s Dodatkem č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Fakultní základní škola Olomouc, 
Hálkova 4 dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s Dodatkem č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 dle přílohy důvodové zprávy 
 

4. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 
- škol dle příloh důvodové zprávy 
 

5. ukládá 
předložit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol na jednání Zastupitelstva 
města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

34 ZŠ a MŠ Nemilany - oddělení části pozemku č. 633/1 ostat. pl. v 
k.ú. Nemilany, Dodatek č. 12 zřizovací listiny 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s oddělením části pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl., k.ú. Nemilany o výměře 41 m2             
dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
s Dodatkem č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc - Nemilany, Raisova 1, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 
 

4. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit oddělení části pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl, k.ú. 
Nemilany o výměře 41 m2, která tvoří předzahrádku objektu bývalé školní jídelny výdejny      
na pozemku parc. č. 488 zast. pl., k.ú. Nemilany 
 

5. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 
 

6. ukládá 
předložit návrh na oddělení části pozemku č. 633/1 ostat.pl. v k.ú. Nemilany a Dodatek č. 12 
zřizovací listiny na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

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

 

35 Zoologická zahrada Olomouc - Smlouva o výpůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a 
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 15. 5. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

4. ukládá 
řediteli příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc uzavřít Smlouvu o výpůjčce dle 
přílohy důvodové zprávy 
T: 15. 5. 2018 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kopeček 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

36 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. jmenuje 
členy KMČ č. 5 Olomouc - Chomoutov: 
- paní Danuši Švestkovou 
- pana Jana Ratajského 
 

3. ukládá 
ihned informovat předsedkyni příslušné komise a dotčené členy o provedených změnách 
T: 15. 5. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

37 Klub seniorů Řepčín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vznik nového klubu seniorů dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
zařazení nákladů dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet SMOl 
na rok 2018 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

38 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 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 37. 
 

 

39 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru interního auditu a kontroly 
dle předložené důvodové zprávy 
 

2. nejmenuje 
do funkce vedoucího odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Olomouce 
žádného vhodného uchazeče 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 

Bod programu: 38. 
 

 

40 Organizační záležitosti - Volby do Zastupitelstva města 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit vytvoření jednoho volebního obvodu pro volby do Zastupitelstva města Olomouce 
konané v roce 2018 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
stanovit počet členů Zastupitelstva města Olomouce na volební období 2018-2022                 
v celkovém počtu 45 členů 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38.1. 
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41 Územní opatření o  stavební uzávěře v ploše označené dle 
Územního plánu Olomouc 03/056P 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
ihned zaslat stanovisko Radě Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 
T: 15. 5. 2018 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


