
 

USNESENÍ 
 

z 128. schůze Rady města Olomouce, konané dne 4. 9. 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 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 4. 9. 2018 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
část 4 bodu 8 usnesení RMO z 19. 6. 2018 týkající se Dopravního napojení Úřadu práce 

 

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

 

2 Vydání územního opatření o stavební uzávěře v ploše 
označené dle ÚPO 03/056P 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
tajemníkovi MMOl obrátit se na KÚOK s žádostí o posouzení možné podjatosti RMO dle 
diskuse 

T: říjen 2018 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. st. 24, parc. č. st. 865/1, parc. č. st. 866/1, parc. č. st. 1698, 
parc. č. st. 1764/1, parc. č. st. 1764/2, vše zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 79/25, parc. 
č. 86/2, parc. č. 116/70 a parc. č. 116/134, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

2. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1647/8 ostatní plocha o výměře 425 m2         
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra bude upřesněna po zpracování GP, který 
na své náklady vyhotoví společnost GRM Systems s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

3. schvaluje 
záměr směnit pozemky parc. č. 2000 ostatní plocha a parc. č. 438/47 ostatní plocha, vše       
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část 
pozemku parc. č. 478/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 478/16 ostatní plocha) o výměře 357 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti TSR Czech Republic s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

4. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 461/2 lesní 
pozemek) o výměře 100 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za pozemek parc. č. 697 ostatní plocha o výměře 3 335 m2 v k. ú. Cholina, obec 
Cholina ve vlastnictví Obce Cholina dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

5. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 907/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 907/25 ostatní 
plocha) o výměře 13 m2, parc. č. 907/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 907/24 ostatní 
plocha) o výměře 186 m2 a parc. č. 800/43 ostatní plocha (dle GP parc. č. 800/48 ostatní 
plocha) o výměře 29 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod      
č. 2.5. 

 

6. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/41 lesní 
pozemek) o výměře 63 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.6. 

 

7. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/40 lesní 
pozemek) o výměře 229 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.6. 

 

8. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/39 lesní 
pozemek) o výměře 189 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.6. 

 

9. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/38 lesní 
pozemek) o výměře 151 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
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č. 2.6. 

 

10. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/14) o výměře 346 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

11. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/13) o výměře 344 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

12. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/12) o výměře 561 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

13. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/15) o výměře 66 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

14. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/3) o výměře 
63 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

15. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/3) o výměře    
4 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

16. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

17. schvaluje 
změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/000033/2014/Slo ze dne 31. 12. 2013 
uzavřené se spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s., jejímž předmětem je výpůjčka částí 
pozemků parc. č. 930/20 orná půda o výměře 752 m2, parc. č. 945/10 orná půda o výměře 8 
259 m2 a parc. č. 1024/1 ostatní plocha o výměře 453 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
spočívající v rozšíření předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č. 930/20 orná půda              
o výměře 293 m2 a ve zúžení předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č. 1024/1 ostatní 
plocha o výměře 40 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

18. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002402/2016/Kol ze dne 15. 9. 2016,             
ve znění dodatků č. l a č. 2 uzavřené se společností Školagro s.r.o. spočívající ve zúžení 
předmětu pachtu o část pozemku parc. č.  930/20 orná půda o výměře 1 045 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

19. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 8. 2018, bod programu 2, bod 2.40. důvodové zprávy ve věci 
schválení výpovědi nájmu bez výpovědní doby části pozemku parc. č. 559/4 ostatní plocha o 
výměře 131 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-
NS/161//2003/Ger uzavřené dne 5. 1. 2003 s manžely XXXXX, podání žaloby na zaplacení a 
následně podání exekučního návrhu v případě existujícího dluhu nájemců z titulu užívání 
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předmětu nájmu a podání žaloby na vyklizení a následně podání exekučního návrhu              
v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

20. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 288/1 o výměře 205 m2 a parc. č. 288/15 o výměře 34 m2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu XXXXX se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 

 

21. ukládá 
odboru správy městských komunikací a MHD MMOl uzavřít dodatek ke smlouvě o prosté 
správě cizího majetku dle § 1400 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřené 
mezi statutárním městem Olomouc a spolkem Sdružení letiště Olomouc, z.s. ze dne 30. 6. 
2016, ve kterém dojde k vyjmutí částí pozemků parc. č. 288/1 o výměře 205 m2 a parc. č. 
288/15 o výměře 34 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc z prosté správy 
spolku Sdružení letiště Olomouc, z.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

T: říjen 2018 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

22. svěřuje 
části pozemků parc. č. 288/1 o výměře 205 m2 a parc. č. 288/15 o výměře 34 m2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc do správy společnosti Správa nemovitostí 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

23. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 8. 2018, bod programu 2, bod 3.14. důvodové zprávy, ve věci 
schválení nájmu pozemku parc. č. 806/1 ostatní plocha o výměře 279 m2 v k. ú. Holice         
u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX, manželům XXXXX, panu XXXXX, panu XXXXX, 
panu XXXXX a paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

24. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 806/1 ostatní plocha o výměře 279 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc panu XXXXX, manželům XXXXX, panu XXXXX, panu XXXXX, panu XXXXX 
a paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

25. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 228/7 orná půda o výměře 3 023 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc spolku CANIS FAMILIARIS - sdružení přátel psů se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5. 

 

26. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

27. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 295/2 zahrada o výměře 551 m2, parc. č. 2128 ostatní plocha   
o výměře 94 m2 a parc. č. 295/18 zahrada o výměře 44 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu XXXXX, paní XXXXX, paní XXXXX a panu XXXXX dle důvodové zprávy bod 
č. 3.7 

 

28. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/41/2006/Plh ze dne 30. 10. 2006,     
ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2009 uzavřené s paní XXXXX, paní XXXXX, XXXXX, 
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dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

29. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/42/2006/Plh ze dne 25. 10. 2006,     
ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2009 uzavřené s paní XXXXX a paní XXXXX, dohodou 
dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

30. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 654 ostatní plocha o výměře 17 m2 a pozemku parc. č. 861/9 
trvalý travní porost o výměře 35 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu XXXXX a 
paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

31. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 861/3 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

32. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/24/2012/Phl uzavřené dne 31. 5. 2012 
s manželi XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

33. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 14/17 zahrada o výměře 373 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

34. schvaluje 
pacht částí 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 paní XXXXX a panu XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

35. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/66/2009/Hr uzavřené dne 16. 12. 
2009 s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

36. schvaluje 
pacht částí 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 panu XXXXX a paní XXXXX 
dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

37. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/72/2009/Hr uzavřené dne 21. 12. 
2009 s panem XXXXX a paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

38. schvaluje 
pacht částí 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 manželům XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

39. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/63/2009/Hr uzavřené dne 17. 12. 
2009 s manželi XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
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40. schvaluje 
pacht částí 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 panu XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 3.10. 

 

41. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/64/2009/Hr uzavřené dne 16. 12. 
2009 s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

42. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 140/1 orná půda o výměře 317 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

43. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/65/2009/Hr uzavřené dne 22. 12. 
2009 s manželi XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

44. schvaluje 
pacht částí 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 panu XXXXX dle důvodové zprávy 
bod č. 3.10. 

 

45. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/67/2009/Hr uzavřené dne 16. 12. 
2009 s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

46. schvaluje 
pacht částí 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 manželům XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 3.10. 

 

47. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/68/2009/Hr uzavřené dne 15. 12. 
2009, ve znění dodatku č. 1, s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

48. schvaluje 
pacht částí 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 manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

49. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/70/2009/Hr uzavřené dne 17. 12. 
2009 s manželi XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

50. schvaluje 
pacht částí 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 paní XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 3.10. 

 

51. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/69/2009/Hr uzavřené dne 16. 12. 
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2009 s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

52. schvaluje 
pacht částí 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 panu XXXXX a manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

53. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/4/2010/Hr uzavřené dne 12. 12. 2011 
s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

54. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/5/2010/Hr uzavřené dne 12. 12. 2011 
s manželi XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

55. schvaluje 
pacht částí 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 paní XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 3.10. 

 

56. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/73/2009/Hr uzavřené dne 17. 12. 
2009 s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

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

 

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

 

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

 

60. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti XXXXX o směnu pozemku par. č. 401/46 orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve 
společném jmění manželů XXXXX za pozemek parc. č. 401/28 orná půda v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

61. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 364 ostatní plocha o celkové výměře 
43,5 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

62. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby komunikace včetně odvodnění a       
6 ks parkovacích stání, stání na kontejnery, chodníků, veřejného osvětlení, dešťové 
kanalizace, kanalizace a vodovodu se společností DEVELOP Holding, a.s., jako budoucím 
dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

63. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu kanalizace DN 300 na pozemcích 
parc. č. 1123/2 ostatní plocha a parc. č. 533/15 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec 
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Olomouc, s XXXXX jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

64. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
kanalizace DN 300 na pozemcích parc. č. 1123/2 ostatní plocha a parc. č. 533/15 orná půda, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

65. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJ-
IM/INO/001103/2016/Hrb se společností Sochorova stavební s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 5.4. 

 

66. schvaluje 
zřízení práva obdobného věcnému břemeni – služebnosti umístění pilířů mostního objektu 
ev. č. 35-144/č. M24 na tělese silnice I/35, která se nachází na pozemcích parc. č. 1177/3 a 
parc. č. 1177/4, vše ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouce ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

67. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního a kanalizačního zařízení na pozemku 
parc. č. 1289/1 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve společném jmění manželů 
pana XXXXX ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

68. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 98/7 orná půda a parc. č. 495/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

69. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 98/7 orná půda a parc. č. 495/3 
ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

71. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.4. 

 

72. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1162 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
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73. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1162 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.5. 

 

74. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN            
na pozemku parc. č. 623/5 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

75. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 623/5 ostatní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

76. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1458/4 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

77. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1458/4 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.7. 

 

78. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

79. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.8. 

 

80. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 121/3, parc. č. 116/53, parc. č. 116/48 a parc. č. 121/1, vše ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.9. 

 

81. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 121/3, parc. č. 116/53, parc. č. 116/48 a 
parc. č. 121/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
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82. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 104/3, parc. č. 125/8 a parc. č. 134/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 
6.10. 

 

83. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 9. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6. 10. důvodové zprávy, ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

84. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 1721/2 a parc. č. 1721/3, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 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 
budoucí darování části pozemku parc.č. 601/10 ostatní plocha o rozsahu cca 68 m2, v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle situačního nákresu, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje,  s právem hospodaření  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, 

 

3. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1232/9, ostatní plocha, v k.ú. Slavonín, obec Olomouc            
ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace, v rozsahu dočasného záboru dle situačního nákresu, na dobu 
určitou a za nájemné ve výši 40 Kč/m2/den záboru + DPH, 

 

4. schvaluje 
právo provést stavbu na částech pozemků parc. č. 402/1 ostatní plocha (dle GP nově 
označena jako pozemek parc. č. 402/3 o výměře 29 m2) a parc. č. 992/1 ostatní plocha (dle 
GP 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 a to ve prospěch SMOl, 
bezúplatně a na dobu určitou do převodu vlastnického práva částí předmětných pozemků do 
vlastnictví SMOl. 

 

5. schvaluje 
právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 72/1, k. ú. Klášterní Hradisko, ve vlastnictví 
Olomouckého kraje s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, ve prospěch SMOl na dobu neurčitou a bezúplatně, 
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6. schvaluje 
uzavření dohody se společností Stavoprojekt Olomouc a.s.  o společném postupu po zániku 
smlouvy o dílo a smlouvy příkazní dle přílohy. 

 

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

 

5 Smlouva se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu, správě a provozování nemovitostí  
a technologických zařízení uzavřené dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. ve znění dodatků, jejímž předmětem je právo spravovat a provozovat 
nemovité věci či jejich části a technologická zařízení sloužící k výrobě a rozvodu tepla  
a teplé užitkové vody, spočívající ve změně některých ustanovení smlouvy týkajících se 
zejména vzájemných práv a povinností smluvních stran. Dále změnou smlouvy dojde             
k vzdání se práva oznámit svůj úmysl smlouvu neprodlužovat, takže smlouva se sjednaným 
způsobem prodlužuje do 31. 12. 2024. 
 

3. schvaluje 
uzavření dodatku č. 63 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
podepsat dodatek č. 63 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 

T: 18. 9. 2018 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 5. 
 

 

6 Veřejná zakázka č. 18103 - Dodávka užitkového vozidla pro 
odbor školství (rozvoz stravy) - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli, 
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3. schvaluje 
prodej vozidla dle návrhu důvodové zprávy. 

 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 MŠ Střední novosadská – rozšíření kapacity (ORG 5903)   
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle bodu C 2. důvodové zprávy 

 

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

 

8 Topolová – navýšení parkovacích míst (ORG 5782) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

9 Veřejná zakázka č. 18136 - Dodávka užitkového automobilu pro 
odbor ochrany - přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "Dodávka užitkového automobilu pro odbor ochrany - přímé zadání", 
evidenční číslo 18136, 

 

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

 

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

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2018 dle důvodové zprávy 

 

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

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 

11 Škodní a likvidační komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1.1. až 1.3. důvodové zprávy 

 

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

 

4. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 3.1. a 3.2. důvodové zprávy 

 

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

 

6. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 5.1. až 5.3. důvodové zprávy 

 

7. promíjí 
pohledávku dle bodu 6 důvodové zprávy 

 

8. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMO dle bodu 7.1. a 7.2. důvodové zprávy a souhlasí s 
likvidací daného majetku formou šrotáže, provedenou firmou Olterm a TD. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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12 Návrh Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého 
kraje 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

13 Hospodaření se srážkovými vodami - cesta k "Modrozelené 
infrastrutuře" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
Odboru koncepce a rozvoje rozeslat studii zástupcům jednotlivých klubů zastupitelů. 

T: 18. 9. 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

14 Sluňákov - financování 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

15 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 v 
oblasti školství dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace do 50 tis Kč s příjemci dle upravené 
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přílohy důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
změnu termínu čerpání a vyúčtování dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle 
bodu 2 důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
změnu účelu využití dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle bodu 3 
důvodové zprávy 

 

6. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 

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

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

16 Moravské divadlo Olomouc - organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
platové zařazení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc Ing. BcA. 
Davida Gerneše dle důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2018 

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

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

17 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 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 17. 
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18 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dobrovského a Ladova dle bodu 1. důvodové 
zprávy 

 

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

 

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

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Rooseveltova dle bodu 4. důvodové zprávy 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 18. 
 

 

19 Využití dotace na projekt Kulturní program areálu Letního kina 
Olomouc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 19. 
 

 

20 Využití dotace z rozpočtu SMOl v roce 2017 na projekt "Dům 
sv. Vincence" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 20. 
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21 Využití dotace z rozpočtu SMOl v roce 2017 na projekt "P-
centrum - Doléčovací centrum" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 21. 
 

 

22 Využití dotací na dva projekty u T.J. Sokol Olomouc - 
Chválkovice  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 22. 
 

 

23 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

24 Žádost o výjimku z OZV č. 4/2016 - Nugis Finem, z.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
společnosti Nugis Finem, z.s., IČO: 03770796, 17. listopadu 930/8, Olomouc výjimku ze 
zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání 
na veřejných prostranstvích studentskou akci "Vokno před fakultou" dne 18.9.2018 od 16:00 
do 22:00 hodin 

 

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

T: 18. 9. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

25 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2018 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25. 
 

 

26 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města 
Olomouce s účinností od 1. 10. 2018 

 

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

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 25.1. 
 

 

27 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 5. 9. 2018 

 

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

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
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Bod programu: 25.2. 
 

 

28 Změny v odborných komisích 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
Ing. Jiřího Doležela z funkce tajemníka komise pro hospodářský rozvoj 

 

3. jmenuje 
Mgr. Dušana Strunu do funkce tajemníka komise pro hospodářský rozvoj 

 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 
 
 

 

 

 

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

RNDr. Ladislav Šnevajs, v.r. 
náměstek primátora 

  

 


