
 

USNESENÍ 
 

z 125. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 7. 2018 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a 
pololetním plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 

- k termínu plnění 18. 7. 2018 dle části A) důvodové zprávy 

- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 

- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 

 

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

 

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

 

2 Moravská filharmonie Olomouc - navýšení příspěvku na provoz 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
navýšení příspěvku na provoz roku 2018 příspěvkové organizaci Moravská filharmonie 
Olomouc dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zařadit částku ve výši 900 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků 

T: 14. 8. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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4. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a 
marketingu) informovat ředitele o přijatém usnesení 

T: 14. 8. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
postup dle bodu B) důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX a XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 532 zahrada o výměře 
560 m2 a části pozemku parc. č. 2129 ostatní plocha o výměře 240 m2, obě v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 529 ostatní plocha o celkové výměře 10,80 m2       
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu ze dne 1. 3. 1996 uzavřenou s XXXXX, XXXXX a společností 
HURSTTRADE s.r.o. spočívající ve změně rozsahu předmětu nájmu pozemků parc. č. 144 
zastavěná plocha a nádvoří z 431 m2 na 437 m2, parc. č. 447/18 zahrada z 373 m2 na 376 
m2 a parc. č. 447/19 zahrada z 57 m2 na 60 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc       
dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

6. schvaluje 
předběžný záměr směnit pozemek parc. č. 5/32 ostatní plocha, pozemek parc. č. 5/34 
ostatní plocha a části pozemku parc. č.  5/33 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, 
Handkeho 757/1A za části pozemku parc. č. 5/23 ostatní plocha o celkové výměře 105 m2     
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 
Výměra směňovaných pozemků bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 

 

7. schvaluje 
předběžný záměr zřídit služebnost uložení a provozování kanalizace a vodovodu a umístění 
dopravního značení na části pozemku parc. č. 5/23 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady              
u Olomouce, obec Olomouc v budoucím vlastnictví Společenství vlastníků jednotek               
v Olomouci, Handkeho 757/1A a zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace           
a vodovodu na pozemku parc. č. 5/33 ostatní plocha ve vlastnictví Společenství vlastníků 
jednotek v Olomouci, Handkeho 757/1A, vše ve prospěch statutárního města Olomouce     
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
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8. schvaluje 
předběžný záměr zřídit služebnost umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku 
parc. č. 5/33 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, Handkeho 757/1A, ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

9. schvaluje 
záměr směnit pozemek parc. č. 612/29 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc           
ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany za pozemky parc. č. 509/6 ostatní plocha, parc. č. 
1995/2 ostatní plocha a parc. č. 1995/15 ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti ČR – Ministerstva obrany o zařazení pozemků parc. č. 509/10 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc a parc. č. 323/13 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc do předmětu směny dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

11. doporučuje zastupitelstvu města 
trvat na rozhodnutí ZMO ze dne 27. 6. 2016, bod programu 3, bod 2.2 ve věci schválení 
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 323/13 ostatní plocha o výměře 701 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

12. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 90/32 (dle GP parc. č. 90/69) ostatní plocha o výměře 
114 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

13. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 1566 ostatní plocha o výměře 836 m2 a část pozemku parc 
č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, oba v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

14. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemcích parc. č. 1566 a parc. č. 1568/1, oba ostatní plocha v k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.6. 

 

15. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1566 a parc. č. 1568/1, oba 
ostatní plocha v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

16. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 887/213, parc. č. 887/249, parc. č. 887/254 a parc. č. 
887/255, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 887/213 ostatní plocha o výměře      
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3 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

18. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX a pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 887/213 ostatní plocha 
o výměře 19 m2 a pozemku parc. č. 887/249 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

19. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 887/254 a parc. č. 887/255, vše ostatní 
plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

20. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 887/250 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc       
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

21. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 887/251 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc       
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

22. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 887/252 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc      
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

23. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 887/253 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc      
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

24. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 887/256 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc       
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

25. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 887/257 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc       
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

26. schvaluje 
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 pozemku parc. č. 62/1 zahrada v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

27. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 části pozemku parc.    
č. 62/1 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.8. 

 

28. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 239 ostatní plocha (dle GP parc. č. 239/2 ostatní plocha) 
o výměře 27 m2  v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

29. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 500/37 orná půda (dle GP parc. č. 500/48 orná půda)     
o výměře 174 m2 a část pozemku parc. č. 611 ostatní plocha (dle GP parc. č. 611/2 ostatní 
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plocha) o výměře 139 m2, vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany dle důvodové zprávy bod 
č. 2.10. 

 

30. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002358/2016/Kol ze dne 14. 9. 2016 
uzavřenou se společností Hanácká zemědělská a.s. Změnou pachtovní smlouvy by mělo 
dojít k vyjmutí pozemku parc. č. 500/37 orná půda v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany         
z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

31. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 139/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 139/50 ostatní 
plocha) o výměře 33 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod           
č. 2.11. 

 

32. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 852 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc       
dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

33. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 602/1 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc. Přesná výměra pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP, který 
na své náklady zajistí pan XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

34. nevyhovuje 
žádosti společnosti GOLD OFFICE s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 105/49 ostatní 
plocha o výměře 8,5 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod    
č. 2.14. 

 

35. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 228/7 orná půda o výměře 3 023 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

36. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 57 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

37. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 632 ostatní plocha o výměře 61 m2 a část pozemku 
parc. č. 1937 ostatní plocha o výměře 18 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 

 

38. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 806/1 ostatní plocha o výměře 279 m2 v k. ú. Holice       
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 

 

39. nevyhovuje 
žádosti společnosti AUTOEXPRES ČR spol. s r.o. o nájem části pozemku parc. č. 1414/1 
ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.19. 
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40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX a XXXXX o prodej pozemku parc. č. 1029/13 zahrada a části 
pozemku parc. č. 1029/20 ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 

 

41. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 1029/13 zahrada o výměře 49 m2 a část pozemku 
parc. č. 1029/20 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc               
dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 

 

42. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 161 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 

 

43. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 233 m2 a parc. 
č. 24/26 zahrada o výměře 10 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.22. 

 

44. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 63/1 ostatní plocha o výměře 141 m2 a parc.      
č. 750 ostatní plocha o výměře 61 m2, vš v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.23. 

 

45. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 63/1 ostatní plocha o výměře 329 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 

 

46. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 63/1 ostatní plocha o výměře 63 m2 a parc.       
č. 750 ostatní plocha o výměře 50 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.23. 

 

47. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 63/1 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 

 

48. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o udělení souhlasu s umístěním oplocení, zahradního účelového objektu   
do 16 m2 zastavěné plochy, ražené studny s pumpou a suchého záchodu na části pozemku 
parc. č. 63/1 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 

 

49. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 375 m2 a parc. č. 141 
orná půda o výměře 216 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.24. 

 

50. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 616 m2 a parc.        
č. 818/2 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
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zprávy bod č. 2.24. 

 

51. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 173 m2 a parc.         
č. 818/2 ostatní plocha o výměře 11 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.24. 

 

52. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 303 m2 a parc.          
č. 818/2 ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.24. 

 

53. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 140/1 orná půda o výměře 317 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 

 

54. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 91 m2 a parc. č. 141 
orná půda o výměře 268 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.24. 

 

55. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 81 m2 a parc. č. 141 
orná půda o výměře 203 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.24. 

 

56. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 181 m2, parc.            
č. 818/2 ostatní plocha o výměře 11 m2 a parc. č. 141 orná půda o výměře 195 m2, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 

 

57. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 267 m2 a parc.         
č. 818/2 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.24. 

 

58. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 236 m2, parc.         
č. 818/2 ostatní plocha o výměře 33 m2 a parc. č. 140/1 orná půda o výměře 11 m2, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 

 

59. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 269 m2 a parc.       
č. 818/2 ostatní plocha o výměře 12 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.24. 

 

60. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 338/7 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
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61. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 15 m2 vyznačené pod číslem 13 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 

 

62. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 10 m2 vyznačené pod číslem 14 
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 

 

63. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 138,83 m2 v 3. 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. 2.28. 

 

64. schvaluje 
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 388/26 ostatní plocha     
o výměře 918 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za období od 23. 5. 2015 do 28. 6. 2018 
společnosti FROL a.s., a to ve výši 35,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

65. nevyhovuje žádosti 
společnosti FROL a.s. o úhradu bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 
388/26 ostatní plocha o výměře 918 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za období od 23. 5. 
2015 do 28. 6. 2018 ve výši 55,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy k výši úhrady bude připočtena daň 
z přidané hodnoty ve výši sazby daně platné ke dni  uskutečnění zdanitelného plnění             
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

66. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-SMV/VYP/002854/2017/Sul ze dne 14. 12.2017 
uzavřenou se státním podnikem Povodí Moravy, s.p., jejímž předmětem je výpůjčka části 
pozemku parc. č. 94/58 ostatní plocha o výměře 6 127 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc a dále části pozemku parc. č. 959/1 ostatní plocha o celkové výměře 953 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, spočívající v zúžení předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č. 
94/58 ostatní plocha o výměře 1099 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2. 

 

67. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 1. 2018 uzavřenou se společností JITRO Olomouc, 
o.p.s., jejímž předmětem je pozemek parc. č. st. 606 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb., spočívající ve změně 
účelu výpůjčky, a to ze zřízení a užívání terapeutické dílny pro zdravotně postižené na 
zřízení a provozování denního stacionáře a upřesnění dotační výzvy dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 

 

68. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 767/2 ostatní plocha o výměře 144 m2        
v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

69. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002399/2016/Kol ze dne 14. 9. 2016 
uzavřenou s manželi XXXXX, jejímž předmětem je pacht pozemku parc. č. 669/1 orná půda 
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o výměře 998 m2 a části pozemku parc. č. 668/2 orná půda o výměře 181 m2, oba v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc, spočívající v rozšíření předmětu pachtu o pozemek parc. č. 665/2 
orná půda o výměře 111 m2 a část pozemku parc. č. 668/2 orná půda o výměře 59 m2, oba 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

70. uděluje 
souhlas panu XXXXX s podnájmem části budovy bez čp/če, jiná stavba, na části pozemku 
parc. č. st. 1400/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu XXXXX 
dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

71. trvá 
na rozhodnutí ze dne 29.5.2018 a nevyhovuje opětovné žádosti společnosti PAVLÍK group, 
s.r.o., o poskytnutí slevy z nájemného za období 10.4.2018 až 14.5.2018 za prostory sloužící 
podnikání o celkové výměře 209,00 m2 v 1. NP budovy č.p. 322, bydlení, Horní náměstí      
č.o. 11, která je součástí pozemku parc. č. st. 270, zastavěná plocha a nádvoří, v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

72. souhlasí 
s podnájmem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 209,00 m2 v 1. NP budovy     
č.p. 322, bydlení, Horní náměstí č.o. 11, která je součástí pozemku parc. č. st. 270, 
zastavěná plocha a nádvoří, v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc pro společnost BARMI 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

73. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 24. 1. 2007 uzavřené se zájmovým 
sdružením právnických osob Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, jejímž 
předmětem je pronájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 207 m2 ve 3. NP 
budovy č. p. 367, obč. vyb., na ulici Horní náměstí č. o. 5, která je součástí pozemku parc. č. 
st. 326 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc 
spočívající ve zúžení předmětu nájmu o místnost o výměře 8 m2 se zdůvodněním               
dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

74. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 24. 1. 2007, ve znění dodatků č. 1 a      
č. 2, uzavřené se zájmovým sdružením právnických osob Střední Morava – Sdružení 
cestovního ruchu, jejímž předmětem je pronájem prostor sloužících podnikání o celkové 
výměře 91,16 m2 ve 3. NP budovy č. p. 367, obč. vyb., na ulici Horní náměstí č. o. 5, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území 
Olomouc-město, obec Olomouc spočívající v rozšíření předmětu nájmu o místnost o výměře 
8 m2 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

75. schvaluje 
výpověď Smlouvy o nájmu ze dne 3.10.2012 na část pozemku parc. č. st. 15, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 124 m2, a pozemku parc. č. 9, zahrada, o výměře 371 m2, vše     
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek          
v domě Sokolská č.p. 1108 / č.o. 27 a  č.p. 1109 / č.o. 29, Olomouc, 779 00 a společností 
DCI KINO Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

76. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti STAR-FINANCE, spol. s r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 1348 
ostatní plocha o výměře 780 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 1115/10 ostatní 
plocha o výměře 1320 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
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77. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru 
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 1277 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 1277 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

78. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1277 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

79. nevyhovuje žádosti 
společnosti KILUS STORE s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 733/5 ostatní plocha            
o výměře 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

80. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti KILUS STORE s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 733/5 ostatní 
plocha o výměře 300 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

81. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 240 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 – 1.500,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4. 

 

82. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o výpůjčku části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

83. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 112/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujících, do podílového 
spoluvlastnictví paní XXXXX a paní XXXXX za kupní cenu ve výši 5.700,- Kč, a to ideální 
podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku paní XXXXX za kupní cenu ve výši 2.850,- 
Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 paní XXXXX za kupní cenu ve výši 2.850,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 

 

84. schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o správě majetku ve znění dodatků č. 1 – 4 uzavřené       
se společností Technické služby města Olomouce, a.s., kterým dojde k zúžení předmětu 
správy o část pozemku parc. č. 532/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 532/16 ostatní plocha) 
o výměře 429 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

85. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s rekonstrukcí kanalizace BIV BT DN 500 na pozemku 
parc. č. 99/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se společností IES 
MORAVIA REAL a. s., dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

86. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 80 a kanalizace DN 
300 na pozemku parc. č. 1677/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, s 
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manžely XXXXX, jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

87. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 80 a kanalizace DN 300 s manžely XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

88. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.          
č. 812/30 orná půda, 812/33 orná půda, parc. č. 812/79 ostatní plocha a parc. č. 812/80 
ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti STAFOS – 
REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

89. schvaluje 
změnu náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-
BVB/000057/2016/Val uzavřené dne 12. 2. 2016 se společností ČEZ Distribuce, a. s., 
spočívající v prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene      
z 23. 7. 2018 na 23. 7. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

90. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemcích parc. č. 1169 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 492/2 
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.     
dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

91. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1169 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 492/2 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc            
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

92. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN           
na pozemku parc. č. 116/33 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

93. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/33 ostatní plocha v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.4. 

 

94. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN          
na pozemcích parc. č. 762/3 trvalý travní porost, parc. č. 1083/1, parc. č. 1083/4 a parc. č. 
1083/5, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

95. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 762/3 trvalý travní porost, parc. č. 
1083/1, parc. č. 1083/4 a parc. č. 1083/5, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Černovír, obec 
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Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

96. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN            
na pozemku parc. č. 1907/8 vodní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc             
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

97. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1907/8 vodní plocha v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 

 

98. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 6. 2018, bod programu 2, bod 6. 3. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemcích parc. č. 1721/3, parc. č. 1721/22 a parc. č. 1721/72, vše ostatní plocha        
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

99. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN            
na pozemcích parc. č.  1721/2, parc. č. 1721/3, parc. č. 1721/22 a parc. č. 1721/72, vše 
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

100. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 240/5 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

101. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 240/5 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

102. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 96, parc. č. 97/1, parc. č. 97/3, parc. č. 98/5, parc. č. 101/2, parc. č. 116/33, vše 
ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 205 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, parc. č. 616/2, 
parc. č. 616/3, parc. č. 616/4 a parc. č. 616/5, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, vše 
obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

103. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 96, parc. č. 97/1, parc. č. 97/3, parc. č. 
98/5, parc. č. 101/2, parc. č. 116/33, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 205 
ostatní plocha v k. ú. Bělidla, parc. č. 616/2, parc. č. 616/3, parc. č. 616/4 a parc. č. 616/5, 
vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
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104. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 12. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6. 14. důvodové zprávy,        
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového 
vedení na pozemcích parc. č. 116/53, parc. č. 116/54 a parc. č. 116/55, vše ostatní plocha        
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 451/18, parc. č. 451/35, vše ostatní plocha     
v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. č. 624/7, parc. č. 624/8, parc. č. 624/10, parc. č. 624/11, 
parc. č. 624/12, parc. č. 624/13, parc. č. 624/14, parc. č. 624/15, parc. č. 959/7, parc. č. 
959/4, vše ostatní plocha a parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří na němž stojí 
budova s č. p. 970, občanské vybavení, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

105. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 116/54 a parc. č. 116/55, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
parc. č. 451/18, parc. č. 451/35, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. č. 
624/7, parc. č. 624/8, parc. č. 624/10, parc. č. 624/11, parc. č. 624/12, parc. č. 624/13, parc. 
č. 624/14, parc. č. 624/15, parc. č. 959/7, parc. č. 959/4, vše ostatní plocha a parc. č. st. 
1092/3 zastavěná plocha a nádvoří na němž stojí budova s č. p. 970, občanské vybavení, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.10. 

 

106. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 573/1, parc. č. 573/2, parc. č. 573/3, parc. č. 573/4, parc. č. 598/1, parc. č. 728/61, parc. č. 
1419/1, parc. č. 1419/2, parc. č. 1420/4, parc. č. 1420/12, parc. č. 1468/12, parc. č. 1468/14, 
vše ostatní plocha, parc. č. 670/25, parc. č. 670/33, parc. č. 670/35, parc. č. 670/41, vše orná 
půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.          
dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

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 podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 383, ostatní plocha o výměře 1884 m2, k.ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví obce Bystročice, za podíl id. 1/2 
pozemek parc. č. 365/1, ostatní plocha o výměře 1884 m2, k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 601/1 ost. plocha a parc. č. 
601/10 ost. plocha, vše k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace za podmínek dle důvodové zprávy, 
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4. schvaluje 
uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na částech 
pozemků parc.č. 601/1 ost. plocha a 601/10 ost. plocha, vše k.ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným 
majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou po dobu stavby. Budoucí služebnost bude spočívat v právu uložení 
a provozování kabelového vedení VN, veřejného osvětlení, světelného signalizačního 
zařízení a sdělovací sítě, a kanalizačního potrubí a právu vstupu a vjezdu na dotčené 
pozemky za účelem uložení, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či 
odstranění kabelového vedení VN, veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení a 
sdělovací sítě, a kanalizačního potrubí na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši dle 
znaleckého posudku vypracovaného po dokončení stavby, 

 

5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části         
o rozsahu 132,6 m2 dle situačního nákresu pozemku parc. č. 254/4 ostatní plocha v k.ú. 
Hejčín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s 
majetkem státu Povodí Moravy, s.p. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tj. ode 
dne protokolárního předání staveniště do majetkoprávního vypořádání akce tj. do dne vkladu 
práva služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu pěti let za nájemné 
stanovené dohodou smluvních stran dle platné Cenové mapy pronájmu pozemků Povodí 
Moravy, s.p. ve výši 29,80 Kč/m2 a rok, tedy výše nájemného za kalendářní rok činí 6.418,92 
Kč. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti povinného strpět na předmětné části 
pozemku stavbu (její zřízení, umístění a provozování) a v povinnosti umožnit oprávněnému 
vstup a vjezd techniky na předmětný pozemek za účelem provádění údržby, kontroly, oprav 
či odstraňování stavby na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši dle znaleckého 
posudku vypracovaného po dokončení stavby + DPH. Minimální výše jednorázové náhrady 
za zřízení služebnosti bude činit 5000,-Kč, 

 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním stavby na částech pozemků parc. č. 414/7             
o výměře 4.909 m2 (dotčená část o výměře cca 51 m2), parc. č. 413/5 o výměře 6.571 m2 
(dotčená část o výměře cca 80 m2) a parc. č. 413/4 o výměře 9.255 m2 (dotčená část          
o výměře cca 96 m2), to vše orná půda v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc             
ve vlastnictví paní XXXXX, ve prospěch statutárního města Olomouce , a to bezúplatně a     
na dobu neurčitou, 

 

7. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 116/53 a parc. č. 121/3, oba ostatní plocha 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví SMOl (jako povinný z věcného 
břemene) ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s. (jako oprávněný z věcného 
břemene), spočívající v uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
předmětném pozemku v rozsahu dle geometrického plánu a dále v právu vstupu a vjezdu na 
předmětný pozemek v souvislosti s vybudováním, provozováním, údržbou, opravou, úpravou 
a odstraněním podzemního komunikačního vedení, a to na dobu neurčitou a za úplatu 121 
Kč vč. DPH, 

 

8. schvaluje 
budoucí zřízení služebnosti na pozemcích parc.č.  94/12, 145/1, 94/5, 94/91, 94/7 a 124/11, 
vše ostatní plocha, v k.ú. Olomouc – město,  obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Budoucí služebnost 
bude spočívat v právu budoucího oprávněného zřídit a provozovat podzemní vedení veřejné 
komunikační sítě v rozsahu dle situačního nákresu a jak po dokončení přeložky podzemního 
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vedení veřejné komunikační sítě bude vymezeno geometrickým plánem, dále oprávnění 
vstupovat a vjíždět na služebné pozemky  v souvislosti se zajištěním provozu, oprav a 
údržby podzemního vedení veřejné komunikační sítě. Služebnost bude zřízena bezúplatně a 
na dobu neurčitou. 

 

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

 

5 Veřejná zakázka č. 18110 - Olomouc - modernizace MKDS - II. 
etapa - uzavřená výzva (ORG 0952) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 35.1 vnitřního předpisu č. 1/2017 použití uzavřené výzvy. 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Veřejná zakázka č. 18113 - Výstaviště Flora - instalace 
venkovního mobiliáře a veřejného osvětlení v Rozáriu (ORG 
5911) - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli. 

 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.1. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 18028 - Bytový dům Holečkova 292/9 - 
snížení energetické náročnosti budovy (ORG 5879) - zadání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle DZ, 

b) postup dle § 125 ZZVZ v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na doložení 
dokladů v souladu s § 122, 
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3. pověřuje 
RNDr. Ladislava Šnevajse 

a) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem, a všech 
relevantních dokumentů v souvislosti s ukončením zadávacího řízení, 

b) ke všem úkonům a podpisům dokumentů v případě postupu dle § 125 ZZVZ, včetně 
rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. 

 

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

 

8 Veřejná zakázka č. 18029 - Škrétova 2 a Žilinská 26 - zateplení 
objektu (ORG 5880) - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle DZ, 

b) postup dle § 125 ZZVZ v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na doložení 
dokladů v souladu s § 122, 

 

3. pověřuje 
RNDr. Ladislava Šnevajse 

a) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem, a všech 
relevantních dokumentů v souvislosti s ukončením zadávacího řízení, 

b) ke všem úkonům a podpisům dokumentů v případě postupu dle § 125 ZZVZ, včetně 
rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.3. 
 

 

9 Veřejná zakázka č. 18073 - Barákova ulice - rekonstrukce stoky 
GVe - zadání (ORG 5706) 

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: 5.4. 
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10 Rozpočtové změny roku 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 - část A a část B 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2018 dle důvodové zprávy - část A 
 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2018  dle důvodové zprávy – část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2018 dle 
důvodové zprávy – část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

11 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Holická 51, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1) 

b) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a) 

c) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2b) 

d) Dolní náměstí 7, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2c) 

e) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 6) 

 

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

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 
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XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, U Letiště 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U Letiště 8, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U Letiště 10, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Na Trati 82, Olomouc 

XXXXX, Na Trati 82, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

  

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

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 
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XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXXá, U Letiště 2, Olomouc 

Charita Olomouc, Černá cesta 14, Olomouc 

Charita Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc 

Charita Olomouc, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Školní 1, Olomouc 

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

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

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce 
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XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1 – na 3 měsíce 

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

dle důvodové zprávy bod 3a, b, c, d) 

  

2. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 4a, b, c, d) 

  

3. výpověď z nájmu bytu: 

XXXXX, Ztracená 3, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 5) 

  

4. sazbu nájemného 120,- Kč/m2/měsíčně u nájemních bytů ve spoluvlastnictví 

SMOl a Družstev Olomouc, Jižní a Jiráskova, které budou nabízeny k pronájmu do doby 
určeného prodeje domů 

dle důvodové zprávy upravený bod 7) 

 

4. bere na vědomí 
vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady za období 1-6/2018 dle důvodové zprávy 
bod 8) 

 

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

 

12 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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13 Prevence kriminality 2018 - odmítnutí neinvestiční dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odmítnutí neinvestiční dotace na projekty uvedené v DZ 

 

3. ukládá 
neprodleně informovat MV ČR, odbor prevence kriminality o odmítnutí vydaného Rozhodnutí 
o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty uvedené v DZ 

T: 14. 8. 2018 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

4. ukládá 
zajistit vrácení finančních prostředků na účet MV ČR prostřednictvím Olomouckého kraje 

T: 14. 8. 2018 
O: vedoucí odboru sociálních služeb 
 

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

 

14 Dodatek č. 19 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č. 19 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 19 

T: 14. 8. 2018 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 11. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 12. 
 

 

16 Hraniční ulice - koordinovaný tah, SSZ (ORG 5887) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. souhlasí 
se zpracováním projektové dokumentace křižovatky I. P. Pavlova x Okružní x Hraniční         
ve stupni DUR, DSP a DPS. 

 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

17 Petice ul. Vítězství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odpovědět petentům dle důvodové zprávy 

T: 14. 8. 2018 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

3. ukládá 
OVVI zajistit prostřednictvím KMČ potřebné souhlasy dle závěru důvodové zprávy 

T: 18. 9. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

18 Podchod Václavkova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje 
variantu 2 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
jednat se SFDI o možnostech financování akce 

T: 4. 9. 2018 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

19 Poskytnutí podpory z Národního programu ŽP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

20 Protipovodňová opatření II.B etapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

21 Studie veřejného prostranství „Sokolská - Zámečnická“ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou DZ 

 

2. ukládá 
odboru investic pokračovat v akci „Tramvajová trať Sokolská – Zámečnická – rekonstrukce 
včetně komunikace a inženýrských sítí“ pořízením dalších stupňů PD v návaznosti               
na územní studii „Sokolská – Zámečnická“ ve zvolené variantě A2 a C2. 

T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

22 Cyklodoprava - IZ 25  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
investiční záměr IZ 25  Smetanovy sady - přístup pro cyklisty 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

23 Plán odpadového hospodářství SMOl - vyhodnocení plnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s realizací opatření č.1 - 4 zajišťujících plnění POH SMOl dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

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

 

24 Realizace Plánu odpadového hospodářství SMOl - 
polopodzemní kontejnery Nové Sady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podání žádosti o dotaci na projekt "polopodzemní kontejnery Nové Sady" dle plánované 
výzvy 

 

3. schvaluje 
postup přípravy projektu dle důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
složení projektového týmu dle důvodové zprávy 

 

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

 

25 Realizace Plánu odpadového hospodářství SMOl - předcházení 
vzniku odpadu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření předložené smlouvy o poskytnutí služby na zřízení, správu a propagaci aplikace 
"Nevyhazujto.cz" 
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3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. podpisem smlouvy 

T: 14. 8. 2018 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

26 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 
přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Ing. Josefa Kulu pro funkční období 2018 – 
2022 

 

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

Bod programu: 24. 
 

 

27 Dotace v oblasti Ochrana obyvatel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1 a 2 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace v oblasti ochrany obyvatel do 50 tis. Kč dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn 

 

3. nevyhovuje 
žádosti žadatele dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit k seznámení žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu 
SMOl u projektů do 50 tis. Kč dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh důvodové zprávy 
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6. pověřuje 
podepsat smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce 

T: 14. 8. 2018 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

28 Kontrola hospodaření u MFO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 26. 
 

 

29 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Demlova v roce 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

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

 

30 Využití dotace v roce 2017 na projekt "Celoroční činnost Jazz 
Tibet Clubu" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

31 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh podpory ve 2. výzvě 
roku 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí podpory z Fondu pomoci dětem dle přílohy důvodové zprávy 

 

 



 27 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 

T: 14. 8. 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 29. 
 

 

32 Prodloužení koncesní smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
přiloženou důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
PhDr. Pavla Urbáška, náměstka primátora, k podepsání dodatku č. 4 ke koncesní smlouvě     
s dobou určitou do 31.12.2021 

 

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

 

33 Zoologická zahrada 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: 14. 8. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

34 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – podání žádosti o 
dotaci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o podporu na projekt Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 
do 82. výzvy  Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 

 

3. schvaluje 
navržené složení projektového týmu dle bodu 3 DZ 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

35 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 30 
(Silnice) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výzvu č. 30 Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

36 Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí daru z rozpočtu města, dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí daru, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: 14. 8. 2018 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
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37 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpisu Podmínek realizace 
projektu "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální 
investice Olomoucké aglomerace II" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 30310/2018-55/1 z 
Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 na realizaci projektu s názvem 
"Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II" 

 

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

 

38 Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 4/2016 - HC Olomouc, 
s.r.o. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
společnosti HC Olomouc s.r.o., Hynaisova 9a, Olomouc, IČ: 25849123 výjimku ze zákazu 
stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání            
na veřejných prostranstvích na setkání s fanoušky dne 26.7.2018 od 17:00 do 21:00 hod. 

 

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

T: 14. 8. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

39 Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 4/2016 - SK Sigma 
Olomouc, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., Legionářská 12, Olomouc, IČ: 61974633 výjimku ze 
zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání 
na veřejných prostranstvích na fotbalových utkáních "Fortuna liga", "MOL Cup" a "UEL" ve 
dnech 21.7., 4.8., 9.8., 16.8., 18.8., 1.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 24.11. a 8.12.2018 od 
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12:00 do 23:00 hod. 

 

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

T: 14. 8. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 

 

40 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 
žádosti č. 8327 žadatelů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 39. 
 

 

41 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru majetkoprávním dle předložené důvodové zprávy s účinností od 
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1. 8. 2018 

 

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

 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 40. 
 

 

42 Organizační záležitosti - věž 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
realizovat opatření postupem dle důvodové zprávy a jejích příloh 

T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka, vedoucí odboru ochrany, vedoucí odboru 

vnějších vztahů a informací, vedoucí odboru investic, ředitel Technických 
služeb města Olomouce, a.s., ředitel Městské policie Olomouc 

 

3. ukládá 
informovat RMO o realizovaných a dalších postupech 

T: 14. 8. 2018 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 40.1. 
 

 

43 Organizační záležitosti - Organizační změna v Městské policii 
Olomouc a Dodatek č. 4 "Podpisového řádu statutárního města 
Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. svěřuje 
pravomoc jednat jménem statutárního města Olomouce v pracovněprávních vztazích 
čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců statutárního města Olomouce zařazených do 
Městské policie Olomouc, kteří nejsou čekateli nebo strážníky, řediteli Městské policie 
Olomouc Mgr. Pavlu Skalickému dle bodu I. předložené důvodové zprávy s účinností od 19. 
7. 2018 

 

3. schvaluje 
Dodatek č. 4 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle bodu II. předložené 
důvodové zprávy s účinností od 19. 7. 2018 
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4. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" se 
zapracovanými změnami dle bodu III. předložené důvodové zprávy 

T: 14. 8. 2018 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 40.2. 
 

 

44 Individuální dotace v oblasti kultury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 včetně přílohy 

 

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

 

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

 

4. doporučuje 
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 dle přílohy a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy 

 

5. ukládá 
seznámit zastupitelstvo města se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018 přílohy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 

 

45 Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 4/2016 - HC Olomouc s.r.o. 
- extraliga 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
společnosti HC Olomouc s.r.o., Hynaisova 9a, Olomouc, IČ: 25849123 výjimku ze zákazu 
stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na 
veřejných prostranstvích na akci "Tipsport extraliga ledního hokeje" ve dnech 2.8., 9.8., 
21.8., 24.8., 30.8., 7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 30. - 31.10, 3. - 
4.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 19.12., 26.12., 29. - 30.12.2018, 5. - 6.1., 12. - 13.1., 19. - 
20.1., 26. - 27.1., 1.2., 13.2., 16. - 17.2., 22.2., 1.3., 5. - 6.3.2019 od 13:00 do 23:59 hodin 
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3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc 

T: 14. 8. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
 

 

46 Hřbitov Nová Ulice – revitalizace ve prospěch parku (ORG 
5857) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru investic postupovat dle bodu 2 důvodové zprávy 

T: 18. 9. 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
ekonomickému odboru zařadit do soupisu nekrytých požadavků částku 2.850.000,- Kč na 
akci Hřbitov Nová Ulice – revitalizace ve prospěch parku 

T: 14. 8. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 

 

47 Letecký den - organizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup vybírání úhrad za dočasné umístění stánků/atrakcí dle bodu 2) důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
smlouvu o dočasném umístění stánku/atrakce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
plnou moc pro JUDr. Petra Dítěte dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
podepsat plnou moc dle důvodové zprávy 

T: 14. 8. 2018 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
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6. ukládá 
správci letiště postupovat dle bodu 2) a 3) důvodové zprávy 

T: 4. 9. 2018 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 44. 
 

 
 
 

 

 

 

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

Mgr. Filip Žáček v.r. 
náměstek primátora 

  

 


