
 

USNESENÍ 
 

z 130. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 10. 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 9. 10. 2018 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1152 ostatní plocha o výměře 306 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc Společenství vlastníků jednotek pro dům Na Bystřičce 12 a Blanická 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
předběžný záměr koupit pozemek parc. č. 549/1 trvalý travní porost v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

3. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 615 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po 
vyhotovení GP, který zajistí na své náklady žadatel dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

4. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1219/1 lesní pozemek o výměře 4 m2 v k. ú. 
Hynkov, obec Příkazy. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP, který 
zajistí na své náklady žadatel dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
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5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 803/5 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4. 

 

6. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/55 orná půda) o 
výměře 97 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

7. schvaluje 
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 6 m2 vyznačené pod číslem 23 
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. 2.6. 

 

8. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. st. 380/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

9. schvaluje 
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. st. 380/1 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 39 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za období od 1. 1. 2018 
do 31. 10. 2018 ve výši 3 623,- Kč statutárním městem Olomouc ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

10. 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, ve zúžení předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č. 1024/1 ostatní plocha 
o výměře 40 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a v prodloužení doby výpůjčky z doby 
určité,  do 31. 12. 2023 na dobu určitou, do 31. 12. 2030 se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2. 

 

11. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 87/31 ostatní plocha o výměře 53 m2 a parc. č. 87/26 ostatní 
plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti REZIDENCE 
PODKOVA, a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

12. schvaluje 
výpůjčku částí pozemků parc. č. 87/23 ostatní plocha o výměře 30 m2 a parc. č. 87/31 
ostatní plocha o výměře 119 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti 
REZIDENCE PODKOVA, a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

13. bere na vědomí 
stížnost paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

14. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 444/3 zahrada o výměře 315 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
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15. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 577/8 trvalý travní porost o výměře 1 375 m2 v k. ú. Arnoltice u 
Huzové, obec Huzová panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

16. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve 
znění dodatků č. 1 až č. 10 uzavřené se společnosti Lesy města Olomouce, a.s. spočívající 
ve vyjmutí pozemku pozemku parc. č. 577/8 trvalý travní porost o výměře 1 375 m2 v k. ú. 
Arnoltice u Huzové, obec Huzová  z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

17. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 18. 7. 2018, bod programu 3, bod 2.23. důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti manželů XXXXX o udělení souhlasu s umístěním oplocení na části 
pozemku parc. č. 63/1 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a schvaluje doplnění náležitostí pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 63/1 
ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, uzavírané s 
manželi XXXXX spočívající v udělení souhlasu umístit na předmět pachtu dočasnou stavbu 
oplocení dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

18. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o revokaci části usnesení RMO ze dne 18. 7. 2018, bod programu 3, bod 
2.23. důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti manželů XXXXX o udělení souhlasu s 
umístěním 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. 3.6. 

 

19. schvaluje 
změnu náležitostí pachtovní smlouvy u pachtu části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o 
výměře 201 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX, spočívající ve 
změně doby pachtu z doby neurčité s tříměsíční výpovědní dobou na dobu neurčitou s roční 
výpovědní dobou ke dni 1. 10. běžného kalendářního roku a ve změně pachtovného u části 
pozemku parc. č. 134/4 o výměře 45 m2 z 5,- Kč/m2/rok na 2,- Kč/m2/rok se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
panu XXXXX o změnu náležitostí pachtovní smlouvy u pachtu části pozemku parc. č. 134/4 
ostatní plocha o výměře 201 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc spočívající 
ve změně pachtovného u části pozemku parc. č. 134/4 o výměře 100 m2 z 5,- Kč/m2/rok na 
2,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

21. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 553/1 ostatní plocha o výměře 57 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

22. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 265/464 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 265/463 
ostatní plocha o výměře 2 m2 a parc. č. 540/38 ostatní plocha o výměře 6 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

23. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 150/3 ostatní plocha o výměře 65 m2 v k. ú. Neředín, obec 
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Olomouc společnosti MotoMacek, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

24. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/13/2006/Gl ze dne 5. 4. 2006 uzavřené 
s panem XXXXX a s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

25. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 105/64 ostatní plocha o výměře 97 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

26. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 590/1 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

27. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 105/48 ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc společnosti Hotel U Terezské brány s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
3.8. 

 

28. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 938/45 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti AILA AZE CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

29. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 959/10 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti AILA AZE CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

30. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 557/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

31. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

32. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 624/3 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

33. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 447/69 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 

 

34. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 

 

35. schvaluje 
nájem prostoru - garážového stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 371, byt. 
dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
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36. schvaluje 
nájem prostoru - garážového stání č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 371, byt. 
dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 

 

37. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor a úhradě služeb spojených s jejich 
užíváním ze dne 31.5.2018, kterým dojde ke změně účelu nájmu, v prostorech o výměře 
117,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 325, bydlení, ul. Velkomoravská č. o. 8, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 416/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc z 
užívání spisovny na užívání skladovacích prostor dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 

 

38. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci o koupi pozemků parc. 
č. 1909/8 o výměře 105 m2, parc. č. 1909/25 o výměře 892 m2 a parc. č. 1909/26 o výměře 
1301 m2, vše vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 688/12 orná půda, parc. č. 689/19 ostatní 
plocha a parc. č. 689/20 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2. 

 

40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 438 zahrada o výměře 448 m2 a části 
pozemku parc. č. 436/1 ostatní plocha o výměře 450 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

41. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX a pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 151/1 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

42. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 295/4 ostatní plocha o výměře 12,5 m2 v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

43. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 295/4 ostatní plocha o výměře 12,5 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

44. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1458/7 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR – Ministerstva obrany 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 852 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu 
XXXXX za kupní cenu ve výši 320 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

46. schvaluje 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí 
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darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/13/2011/Hoa s manžely XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 
5.1. 

 

47. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkami veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 
624/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se společností Regionální centrum 
Olomouc s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

48. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/2/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Projekt Slavonínská, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

49. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJ-
IM/INO/003306/2017/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností PROFECTUS 
Development, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

50. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJ-
IM/INO/000901/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností P3 Parks s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

51. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby cyklostezky a chodníku na pozemcích 
parc. č. 114/18, parc. č. 575, parc. č. 114/2 a parc. č. 132/1, vše ostatní plocha, parc. č. 
109/1 zahrada a parc. č. 138/3 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se 
společností Office Park Šantovka s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy 
bod č. 5.6. 

 

52. schvaluje 
uzavření smlouvy na stavby komunikace včetně odvodnění, obratiště a parkovacího stání, 
veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu s manžely XXXXX, jako budoucím dárci, dle 
důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

53. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravami chodníků na pozemcích parc. č. 497/1, 
parc. č. 460/78 a parc. č. 460/79, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, se 
společností Lidl Česká republika v.o.s., dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

54. schvaluje 
uzavření dodatku č. 65 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 bod č. 5.9. 

 

55. schvaluje 
svěření pozemku parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 283 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba technického vybavení 
do správy odboru ochrany dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

56. schvaluje 
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uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a 
povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění dodatků č. 1 až 5 dle důvodové zprávy bod 
č. 5.10. 

 

57. pověřuje 
náměstka primátora příslušného pro majetkoprávní záležitosti k udělování souhlasu 
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. se zapojením dalšího zpracovatele do 
zpracování osobních údajů dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 

 

58. schvaluje 
předběžný záměr zřídit služebnost cesty přes pozemek parc. č. 152/4 zahrada v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. st. 189 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba č. p. 186, objekt k bydlení a parc. č. 152/8 zahrada, oba v k. ú. 
Černovír v podílovém spoluvlastnictví manželů XXXXX(id. 8/16) a paní XXXXX (id. 2/16) a 
paní XXXXX (id. 6/16, s tím že žadatelé pořídí na své náklady geometrický plán na zřízení 
služebnosti dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

59. schvaluje 
zrušení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VVN na 
pozemcích parc. č. 1798/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 
1038/1 trvalý travní porost v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., dohodou dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

60. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VVN na 
pozemcích parc. č. 1798/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 
1038/1 trvalý travní porost a parc. č. 1247/178 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

61. revokuje 
usnesení RMO ze dne 4. 9. 2018 bod programu č. 3., bod č. 6.2. důvodové zprávy, ve věci 
schválení 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 XXXXX ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

62. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na pozemku parc. č. 1289/1 
ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1185/1, parc. č. 1185/4, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc a parc. č. 613/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

64. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1185/1, parc. č. 1185/4, vše 
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 613/3 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.4. 
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65. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1166, parc. č. 1167 a parc. č. 705/3, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc, parc. č. 482/2 trvalý travní porost 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. 6.5. 

 

66. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1166, parc. č. 1167 a parc. č. 
705/3, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 482/2 trvalý travní porost 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. 6.5. 

 

67. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 629/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

68. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 629/1 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 

 

69. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 1917/3 ostatní plocha, parc. č. 1918/2 ostatní plocha, parc. č. 1918/4 
ostatní plocha, parc. č. 1918/16 ostatní plocha a parc. č. 1918/26 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

70. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1917/3 ostatní plocha, parc. č. 
1918/2 ostatní plocha, parc. č. 1918/4 ostatní plocha, parc. č. 1918/16 ostatní plocha a parc. 
č. 1918/26 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

71. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 1721/39 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

72. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1721/39 ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

73. revokuje 
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usnesení RMO ze dne 18. 7. 2018 bod programu č. 3., bod č. 6.4. důvodové zprávy, ve věci 
schválení 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. 6.9. 

 

74. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 7. 2018 bod programu č. 3., bod č. 6.4. důvodové zprávy, ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/33 ostatní plocha 
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

75. 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. 6.9. 

 

76. 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. 6.9. 

 

77. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018 bod programu č. 2., bod č. 6.6. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 495/3 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

78. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 495/3 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

79. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2016 bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy, ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. č. 296 zahrada, parc. č. 619, parc. č. 620 a parc. č. 606, vše 
ostatní plocha, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 296 zahrada, parc. č. 605 a parc. č. 606, vše ostatní plocha, umístění a provozování 
betonového sloupu na pozemcích parc. č. 606 ostatní plocha a parc. č. 296 zahrada a 
umístění a provozování betonového sloupu na pozemku parc. č. 605 ostatní plocha, vše v k. 
ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

80. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2016 bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy, ve 
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 296 zahrada, parc. 
č. 619, parc. č. 620 a parc. č. 606, vše ostatní plocha, uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 296 zahrada, parc. č. 605 a parc. č. 606, vše 
ostatní plocha, umístění a provozování betonového sloupu na pozemcích parc. č. 606 ostatní 
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plocha a parc. č. 296 zahrada a umístnění a provozování betonového sloupu na pozemku 
parc. č. 605 ostatní plocha, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

81. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 296 zahrada, parc. č. 619, parc. č. 620 a parc. č. 606, vše ostatní plocha, 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 296 
zahrada, parc. č. 605 a parc. č. 606, vše ostatní plocha, umístění a provozování betonového 
sloupu na pozemcích parc. č. 606 ostatní plocha a parc. č. 296 zahrada, umístění a 
provozování betonového sloupu na pozemku parc. č. 605 ostatní plocha a umístění 
provozování trafostanice na pozemku parc. č. 296 zahrada, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

82. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 94/40 ostatní plocha a parc. č. 124/22 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.12. 

 

83. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 94/40 ostatní plocha a parc. č. 124/22 
ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

84. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 604/2, parc. č. 637/4, parc. č. 647/2, parc. č. 907/2, parc. č. 907/8 a parc. č. 1079, 
vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

85. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 732/14, parc. č. 733/4 a parc. č. 733/6, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

86. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 732/14, parc. č. 733/4 a parc. č. 733/6, 
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

87. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 609/5, parc. č. 866, parc. č. 1027/4 a parc. č. 1027/9, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.15. 

 

88. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 7/4 zahrada, parc. č. 67/2 zahrada, parc. č. 94/2 ostat. pl., , parc. č. 14/26, parc. č. 70/4, 
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parc. č. 92/4, parc. č. 96/3,  parc. č. 96/2, parc. č. 96/6, parc. č. 132/7, parc. č. 590/1, parc. č. 
601/25, parc. č. 607/1, parc. č. 608, parc. č. 51/7 a parc. č. 59/3, vše ostatní plocha v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

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

 

3 Veřejná zakázka č. 18144 - Tramvajová trať II. etapa - Nové 
Sady - Povel - schválení externího administrátora (ORG 5161) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
postup dle varianty B v důvodové zprávě, 

 

3. pověřuje 
Mgr. Filipa Žáčka k podpisu příkazní smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným 
administrátorem. 

 

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 vzájemného bezúplatného převodu  části pozemku parc. č. 1918/1 o celkové výměře 
402 m2, dle geometrického plánu pozemky parc. č. 1918/28 o výměře 19 m2, parc. č. 
1918/29 o výměře 175 m2, parc. č. 1918/30 o výměře 57 m2 a parc. č. 1918/32 o výměře 
151 m2, vše v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 
organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce a části pozemku parc. č. 1918/20 o 
výměře 63 m2, dle geometrického plánu pozemek parc. č. 1918/31 o výměře 63 m2 v 
katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkové organizace, 

 

3. schvaluje 
zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 1916/58 v k.ú. Holice u 
Olomouce v rozsahu dle GP ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Ředitelství 
silnic a dálnic České republiky spočívající v umístění vedení kanalizačních stok (stavby),  
dále v právu provozovat vedení, vstupovat a vjíždět na služebné pozemky, a to v souvislosti 
se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním stavby,  ve prospěch 
statutárního města Olomouce na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu dle znaleckého 
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posudku ve výši 13.000 Kč vč. DPH. 

 

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

 

5 Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové tratě, komunikace a 
inženýrských sítí II. - dohoda o budoucím závazku 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření dohody o budoucím závazku k přerušení soudního řízení mezi statutárním městem 
Olomouc a společnosti RTS, a.s. dle přílohy této důvodové zprávy, 

 

3. ukládá 
Mgr. Filipu Žáčkovi, náměstkovi primátora podepsat finální dohodu o budoucím závazku k 
přerušení soudního řízení mezi statutárním městem Olomouc a společnosti RTS, a.s. 

T: 23. 10. 2018 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

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

 

6 Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých sadech 
- Smetanovy sady - soudní spor 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. bere na vědomí 
sdělení ve věci nepodání dovolání v rámci soudního sporu se společností APC Consulting 
s.r.o., jakožto veřejné zakázky statutárního města Olomouce s názvem „Obnova mobiliáře a 
povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady“ na základě 
doporučení advokátní kanceláře Ritter-Šťastný. 

 

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

 

7 Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce (ORG 5859) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
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se zpracováním projektové dokumentace podle varianty č. 3 bez chodníku. 

 

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

 

8 Rozpočtové změny roku 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2018 dle upravené důvodové zprávy 

 

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

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

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

 

9 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Synkova 4, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 3+1 s příspěvkovou organizací Moravské divadlo 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 1) 

b) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s XXXXX a XXXXX dle důvodové zprávy 
bod 2) 

 

3. revokuje 
usnesení Rady města ze dne 18.9.2018 ve věci neprodloužení nájemní smlouvy s XXXXX a 
XXXXX, byt č. 2, Černá cesta 29, Olomouc 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

10 Úprava plánu investic SNO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 



 14 

předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vykrytí částky na dofinancování rekonstrukce tělocvičny TJ Sokol Slavonín 

 

3. ukládá 
provést rozpočtové změny dle DZ 

T: 23. 10. 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9.1. 
 

 

11 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: 10. 
 

 

12 Jez u Šantovky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
navržený způsob obnovy jezu 

 

3. doporučuje 
zařadit akci do investičního plánu roku 2019 

 

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

 

13 Dodatek č. 2 k SOD (OCHR-HPOO/SOD/001899/2016/Fal) 
„Implementace norem ISO 27000 (ISMS)“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek č. 2 k SOD „Implementace skupiny norem ISO 27000 (ISMS) -  OCHR-
HPOO/SOD/001899/2016/Fal – dle předloženého návrhu v příloze DZ 

 

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

Bod programu: 13. 
 

 

14 Koncepce zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných 
hasičů statutárního města Olomouce pro období let 2019 - 2022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
koncepci zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města 
Olomouce pro období let 2019 - 2022 

 

3. ukládá 
předkládat návrhy na investiční potřeby jednotek SDH SMOl dle stanovených priorit a 
časového sledu uvedeného v koncepci zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných 
hasičů statutárního města Olomouce pro období let 2019 - 2022 

T: ročně 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

4. ukládá 
předkládat návrhy na finanční zajištění provozních potřeb v jednotlivých létech u jednotek 
SDH SMOl v položkovém členění a výši úrovně roku 2018 s nárůstem ve vztahu k růstu cen 
a dalších cenových vlivů 

T: ročně 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

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

 

15 Aktualizace dopravního modelu - vyhodnocení U linky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhodnocení a návrh dle předložené důvodové zprávy 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 15. 
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16 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: 16. 
 

 

17 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

3. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Návětrná dle bodu 2. důvodové zprávy 

 

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

 

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

 

6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Libušina dle bodu 5. důvodové zprávy 

 

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

 

18 Podzemní parkoviště - oprava eskalátoru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
přeloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
realizaci opravy dle důvodové zprávy 

 

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



 17 

 

19 Waldorfská MŠ - žádost o stanovisko SMOl k navýšení kapacity 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
kladné stanovisko k rozšíření kapacity Waldorfské MŠ dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat žadatelku o přijatém usnesení 

T: 23. 10. 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

20 Dotační programy odboru vnějších vztahů a informací pro rok 
2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dotační programy odboru vnějších vztahů a informací dle příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města 

T: 23. 10. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

21 Moravská filharmonie Olomouc - vydání souhlasu k nákupu 
dlouhodobého movitého hmotného majetku 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s nákupem dlouhodobého movitého majetku (orchestriálních židlí) pro Moravskou filharmonii 
Olomouc 
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3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a 
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 

T: 23. 10. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

22 Programové dotace odboru sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dotační programy odboru sociálních služeb, dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města, dle důvodové zprávy 

T: listopad 2018 
O: vedoucí odboru sociálních služeb 
 

4. schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl roku 2018 dle důvodové zprávy a z toho vyplývající 
rozpočtové změny 

 

5. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace u žádosti, dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy 

 

6. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor statutárním městem Olomouc 

T: 23. 10. 2018 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

23 Kontrola dotace „Podpora mládežnického cykl. oddílu pro rok 
2017“ u spolku Mapei Merida Kaňkovský 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
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Bod programu: 23. 
 

 

24 Kontrola dotace na projekt „Restaurování maleb a štuků v 
interiéru záp. kopule chrámu sv. Michala“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 

25 Kontrola dotace na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti 
u spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 25. 
 

 

26 Kontrola dotace na zabezpečení vrcholového sportu dětí a 
mládeže u spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

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

 

27 1. HFK Olomouc - rozšíření účelu využití poskytnuté dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
rozšíření účelu využití části poskytnuté dotace na rekonstrukci umělého osvětlení v areálu  
1.HFK Olomouc dle předložené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
nám. primátora PhDr. Pavlu Urbáškovi uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace o 
rozšíření účelu jejího využití 

T: 23. 10. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
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Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

28 Prodloužení koncesní smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
náměstka primátora k podepsání dodatku č. 4 ke koncesní smlouvě s dobou určitou do 
31.12.2023 

T: 23. 10. 2018 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

29 Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 „Vnitřního předpisu o 
sociálním fondu Magistrátu města Olomouce“ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 4 „Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce“ dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 10. 2018 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29. 
 

 

30 Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města 
Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s užitím znaku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 30. 
 

 
 



 21 

31 Různé - majetek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odkup dle důvodové zprávy 

 

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

 
 
 

 

 

 

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r. 
náměstek primátora 

  

 


