
 

USNESENÍ 
 

z 131. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23. 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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním 
plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 

- k termínu plnění 23. 10. 2018 dle části A) důvodové zprávy 

- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 

 

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

 

3. vypouští ze sledování 
část 2 bodu 9 usnesení RMO ze dne 18. 4. 2017 týkající se Balvanitého skluzu 

 

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

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nepřijetí nabídky manželů XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města 
Olomouce k podílu 1129/8619 na budově č. p. 141, 142 na pozemku parc. č. st. 558 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1. 

 

2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zajistit podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v 
Olomouci č.j. 25 C 113/2017-530 ze dne 5. 9. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

T: listopad 2018 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

3. schvaluje 
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předběžný záměr směnit části pozemků parc. č. 475/4 ostatní plocha, parc. č. 475/44 orná 
půda a parc. č. 475/43 ostatní plocha o celkové výměře 633 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc, ve vlastnictví společnosti Chov koní Olomouc s.r.o., za pozemky parc. č. 475/39 
ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 475/62 orná půda o výměře 158 m2 a část pozemku 
parc. č. 475/54 o výměře 66 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce. Výměry předmětných částí pozemků budou upřesněny až po zpracování 
GP, který na své náklady pořídí společnost Chov koní Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 

 

4. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-SMV/VYP/003144/217/Plh ze dne 27. 11. 2017 
uzavřenou se spolkem Naše Řepčínsko, z.s., jejímž předmětem je výpůjčka pozemků parc. 
č. 69/5 ostatní plocha o výměře 91 m2, parc. č. 69/6 zahrada o výměře 407 m2 a části 
pozemku parc. č. 1162 zahrada o výměře 1012 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. 
Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k rozšíření předmětu výpůjčky o část pozemku 
parc. č. 69/9 trvalý travní porost o výměře 21 m2, ke zúžení předmětu výpůjčky o část 
pozemku parc. č. 69/5 ostatní plocha o výměře 16 m2, část pozemku parc. č. 69/6 zahrada o 
výměře 11 m2, část pozemku parc. č. 1162 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

5. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 393/3 ostatní plocha o výměře 29 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

6. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 152/1 zahrada o výměře 308 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

7. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o výměře 20 m2 v 2. NP budovy č. p. 67, bydlení, ul. Jilemnického 
č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

8. nevyhovuje žádosti 
XXXXX, paní XXXXX, XXXXX a XXXXX o změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-
NS/13/2011/Hr ze dne 31. 5. 2011, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 217 o 
výměře 5 316 m2 a parc. č. 301 o výměře 5 008 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc spočívající ve zvýšení nájemného z 10,- Kč/m2/rok na 35,- Kč/m2/rok nebo 39,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

9. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/4/2010/S ze dne 21. 4. 2010, ve 
znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. st. 1346/5 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 420 m2, parc. č. st. 1400/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
1 098 m2, parc. č. 289/11 ostatní plocha o výměře 323 m2, parc. č. 289/12 ostatní plocha o 
výměře 19 734 m2, parc. č. 320/5 ostatní plocha o výměře 1 284 m2, parc. č. 324/42 ostatní 
plocha o výměře 17 318 m2 a parc. č. 615/29 ostatní plocha o výměře 1 172 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, spočívající ve zvýšení nájemného z 25,- Kč/m2/rok na 33,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

10. schvaluje 
uzavření dohody o vypořádání bezesmluvního užívání části pozemku parc. č. 90/32 ostatní 
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plocha o výměře 114 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc s ČR – Ministerstvem 
obrany dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

11. schvaluje 
výpověď nájmu bez výpovědní doby částí pozemků parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 1 
m2, parc. č. 79/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 124/10 ostatní plocha o výměře 1 
m2, parc. č. 75/135 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, a parc. č. 792/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/001733/2016/Sul uzavřené dne 10. 6. 2016 s 
XXXXX, podání žaloby na zaplacení a následně podání exekučního návrhu v případě 
existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu a podání žaloby na vyklizení a 
odstranění staveb a následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení a 
neodstranění staveb z předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

12. nevyhovuje žádosti 
spolku SKUP Olomouc, z.s. o nájem vodního díla, jez, na pozemku parc. č. st. 1867, a 
pozemků parc. č. 124/8 o výměře 128 m2, parc. č. 109/6 o výměře 17 m2, parc. č. 109/5 o 
výměře 62 m2, parc. č. 109/4 o výměře 452 m2, parc. č. 109/1 o výměře 1 438 m2, vše 
zahrada, a pozemků parc. č. 124/5 o výměře 68 m2, parc. č. 109/3 o výměře 250 m2, oba 
ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

13. nevyhovuje žádosti 
spolku SKUP Olomouc, z.s. o udělení souhlasu s umístěním stavby ,,Vodácký areál Šantova 
ulice Olomouc“ na pozemcích parc. č. 124/8, parc. č. 109/6, parc. č. 109/5, parc. č. 109/4, 
parc. č. 109/1, vše zahrada, a na pozemcích parc. č. 124/5, parc. č. 109/3, parc. č. 138/19, 
vše ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.5. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 602/1 ostatní plocha o výměře 380 m2 v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 70/4 ostatní plocha o výměře 28 m2 v 
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 30.000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 3.7. 

 

16. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 740 trvalý travní porost o výměře 16 m2 a části pozemku parc. 
č. 7/4 zahrada o výměře 40 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu 
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

17. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 7/4 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc paní XXXXX a paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

18. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX a paní XXXXX o uzavření pachtovní smlouvy s co nejdelší dobou pachtu dle 
důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

19. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 97 m2 v k. ú. Nové Sady u 
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Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

20. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 49 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

21. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 48 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

22. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 48 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

23. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 46 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX, XXXXX a XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 
3.7. 

 

24. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 48 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

25. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

26. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

27. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 67/2 zahrada o výměře 17 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

28. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 70/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

29. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 70/4 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

30. schvaluje 
pacht částí pozemku parc. č. 92/4 ostatní plocha o celkové výměře 27 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX a panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

31. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 379 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc manželům XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
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32. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 379 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

33. schvaluje 
nájem částí pozemku parc. č. 170/9 orná půda plocha o celkové výměře 64 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

34. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2017 uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín, 
spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 170/10 orná půda o výměře 512 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc z předmětu pachtu, dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

35. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 170/10 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti 
Marzio,s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 480 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

36. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. OPD-S/64/2010/Ml uzavřené dne 17. 1. 2011 s 
panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

37. schvaluje 
odpočet zhodnocení nemovité věci stavebními úpravami provedenými nájemcem PAVLÍK 
group, s.r.o. ve výši 2.000.000,- Kč bez DPH, tj. 2.420.000,- Kč včetně DPH v prostorech 
sloužících podnikání o celkové výměře 208,00 m2 v 1. PP a 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 z nájemného dle důvodové zprávy bod č. 
3.11. 

 

38. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 29.9.2008, ve znění dodatků, 
uzavřenou s PAVLÍK group, s.r.o., jejímž předmětem je pronájem prostor sloužících 
podnikání o celkové výměře 209 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. Změnou nájemní smlouvy dojde ke změně výše nájemného za nájem 
prostor dle aktuálních sazeb schválených Radou města Olomouce a ke změně předmětu 
nájmu z prostor sloužících podnikání o celkové výměře 209 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, na prostory sloužící podnikání o celkové 
výměře 208 m2 v 1. PP a 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. 3.11. 

 

39. nevyhovuje 
žádosti společnosti PAVLÍK group, s.r.o. o prodloužení doby nájmu prostor sloužících 
podnikání o celkové výměře 208 m2 v 1. PP a 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, na dobu určitou 15 let dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce na úplatný převod pozemku parc. č. 50/3 ostatní plocha o výměře 44 m2 v k. ú. 
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Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

41. doporučuje zastupitelstvu města 
trvat na části svého usnesení ze dne 20. 6. 2012 ve věci schválení bezúplatného převodu 
pozemku  parc. č. 50/3 ostat. pl. o výměře 44 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

42. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX a pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1123/1 ostatní plocha o 
výměře 280 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

43. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/12 orná půda) o výměře 
561 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za 
kupní cenu ve výši 285 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

44. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/13 orná půda) o výměře 
344 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za 
kupní cenu ve výši 168 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/14 orná půda) o výměře 
346 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za 
kupní cenu ve výši 169 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/15 orná půda) o výměře 
66 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví manželů XXXXX a 
manželů XXXXX, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku manželům 
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 15 350,- Kč a podíl o velikosti 
1/2 shora uvedeného pozemku manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní 
cenu ve výši 15 350,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

47. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/8/2003/Sk uzavřené dne 28. 7. 2003 
s XXXXX dohodou, dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

48. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 1711/2000/Ge uzavřené dne 14. 9. 2000 s 
panem XXXXX dohodou, dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

49. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 1711/2000/Ge uzavřené dne 14. 9. 2000 s 
panem XXXXX dohodou, dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

50. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/3 orná půda) o výměře 4 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX a manželům XXXXX dle důvodové 
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zprávy bod č. 4.3. 

 

51. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 803/3 orná půda (dle GP parc. č. 803/3 orná půda) o výměře 63 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

52. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018 bod programu č. 3., bod č. 2.44. důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 1923 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 64 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

53. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1923 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc paní XXXXX za 
kupní cenu ve výši 64 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

54. bere na vědomí 
oznámení katastrálního úřadu o sloučení pozemku parc. č. st. 301 zastavěná plocha a 
nádvoří do pozemku parc. č. st. 302 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hynkov, obec 
Příkazy. dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

55. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/003322/2017/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX, tzn. že 
nebude uplatněna smluvní pokuta ve výši 14.520,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

56. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavby 5 parkovacích stání a chodníku na pozemcích parc. č. 
624/10 a parc. č. 959/7, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se společností 
NEZVALOVA ARCHA s.r.o., jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

57. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. č. OMAJ-
IM/INO/002814/2017/Hrb se společností Zdravotní středisko Lazce s.r.o. tzn. že nebude 
uplatněna smluvní pokuta ve výši 120.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

58. nevyhovuje žádosti 
společnosti Marzio, s.r.o. o schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. OMAJ-IM/BDS/002468/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím obdarovaným a společností Marzio, s.r.o. s tím, že pokud nebude dodržen 
termín pro uzavření darovací smlouvy, ukládá odboru majetkoprávnímu vyzvat společnost 
společnost Marzio, s.r.o. k úhradě smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 5.4. 

 

59. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/000053/2017/Hrb se společností eg projekt SMETANOVY SADY – DRUHÁ ETAPA, 
s.r.o. tzn. že nebude uplatněna smluvní pokuta ve výši 36.300,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 5.5. 

 

 

 



 8 

 

60. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJ-
IM/INO/001688/2016/Hrb se společností eg projekt SMETANOVY SADY – TŘETÍ ETAPA, 
s.r.o. tzn. že nebude uplatněna smluvní pokuta ve výši 85.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 5.6. 

 

61. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely 
XXXXX jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

62. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 80 a kanalizace DN 250 s manžely XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

63. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2013/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

64. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.10. 

 

65. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou chodníku na pozemcích parc. č. 806/1 a 
parc. č. 829/1, vše ostatní plocha a parc. č. st. 217 a parc. č. st. 248, vše zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se společností ALTIUS INVEST s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.11. 

 

66. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/000828/2016/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
manžely XXXXX jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 

 

67. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu DN 150, kanalizace DN 300, komunikace, 
chodníku a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 1721/2, parc. č. 1721/3 a parc. č. 
1721/22, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se společností  DPK 
Morava, s.r.o., jako prodávajícím, za kupní cenu ve výši 605,- Kč včetně DPH dle důvodové 
zprávy bod č. 5.13. 

 

68. bere na vědomí 
fúzi společností MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s., IČ 615 36 644, RIO Solutions s.r.o., IČ 247 01 751 
a RIO Media a.s., IČ 282 16 733 a vznik nástupnické společnosti Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595 
a současně bere na vědomí, že dosud neuzavřené smlouvy se zaniklou společností RIO 
Media a.s., IČ 282 16 733 budou již uzavřeny s nástupnickou společností Nej.cz s.r.o., IČ 
032 13 595 dle důvodové zprávy bod č.5.14. 
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69. souhlasí 
se zapojením do provozu bezpilotního systému k pozemku parc. č. 116/31 ostatní 
komunikace v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle žádosti vysoké školy České vysoké 
učení technické v Praze v souladu s povolením Úřadu pro civilní letectví č.j. 010821-18-701 
ze dne 6. 9. 2018 a za podmínky, že budou zajištěny bezpečností opatření během provozu 
bezpilotního letadla, zejména pohyb nezúčastněných osob bude omezen vyhrazeným 
prostorem ve spolupráci s Městskou policií Olomouc, použití bezpilotního letadla proběhne 
pouze za optimálních meteorologických podmínek, budou stanoveny náhradní přistávací a 
dopadové zóny prosté osob a v případě jakéhokoliv problému s bezpilotním letadlem bude 
let okamžitě ukončen dle důvodové zprávy bod č. 5.15. 

 

70. ukládá 
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi podepsat souhlas se zapojením do provozu 
bezpilotního systému dle přílohy č. 2důvodové zprávy bod č. 5.15. 

T: listopad 2018 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

71. schvaluje 
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč paní XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.16. 

 

72. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kabelového vedení v rámci stavby "Osvětlení 
přechodů pro pěší přes komunikace v Olomouci - ulice Ladova a Dvorského" na pozemcích 
parc. č. 599/8 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a parc. č. 432/8 ostatní 
plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodařit 
se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

73. revokuje 
usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010 bod programu č. 2., bod č. 2.21. důvodové zprávy, ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 950/11 orná půda ve prospěch pozemku parc. č. 
950/32 orná půda, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, vodovodního vedení a optického 
kabelového vedení na pozemku parc. č. 667/2 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch rozestavěné budovy s pozemkem parc. č. 950/30 zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemku parc. č. 950/2 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, vše ve 
vlastnictví pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

74. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 950/11 
orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 950/32 ostatní 
plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 667/2 
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 
950/30 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 429, obč. vyb. a pozemku 
parc. č. 950/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 6.2. 

 

75. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 12. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6.2. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1249 a parc. č. 1250, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
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76. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1249 a parc. č. 1250, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

77. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/001593/2016/Plh uzavřené dne dne 27. 7. 2016 se společností ČEZ Distribuce, a. 
s., spočívajíci v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení 
rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 14. 11. 2018 na 14. 11. 2023 a 
k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 14. 3. 2019 
na 14. 3. 2024 dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

78. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018 bod programu č. 2., bod č. 6.8. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 866/4 a parc. č. 868/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a umístění a provozování zařízení - rozvaděče 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 868/1 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

79. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018 bod programu č. 2., bod č. 6.8. důvodové zprávy, ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích 
parc. č. 866/4 a parc. č. 868/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a 
umístění a provozování zařízení - rozvaděče podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemku parc. č. 868/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.5. 

 

80. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 866/4 a parc. č. 868/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.5. 

 

81. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 11. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy, ve 
věci schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, umístění a provozování 
zařízení - rozvaděče podzemního kabelového vedení NN a uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 31/61 ostatní plocha v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

82. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 11. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy, ve 
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a 
provozování zařízení - rozvaděče podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 
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sítě, uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 
umístění a provozování zařízení - rozvaděče podzemního kabelového vedení NN a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 31/61 ostatní plocha v 
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

83. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 31/61 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

84. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2016 bod programu č. 2., bod č. 6.11. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 443/3 orná půda a parc. č 451/35 ostatní plocha, oba v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Veolia energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

85. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2016 bod programu č. 2., bod č. 6.11. důvodové zprávy, ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 443/3 orná půda a parc. č 451/35 
ostatní plocha, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia energie ČR, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

86. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
443/3 orná půda a parc. č 451/35 ostatní plocha, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Veolia energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

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

3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
záměr směny pozemku parc. č. 452/16 ostatní plocha o výměře 113 m2 a částí pozemků 
parc. č. 452/10 ostatní plocha o výměře 404 m2 (dle GP pozemek parc. č. 452/34) a parc. č. 
452/17 ostatní plocha o výměře 239 m2 (dle GP pozemek parc. č. 452/17) vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc  ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 
84/3 ostatní plocha o výměře 4000 m2 (dle GP pozemek parc. č. 84/18) v k.ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví spolku TJ Milo Olomouc, 

 

3. schvaluje 
zřízení budoucí služebnosti na části pozemku v rozsahu dle situačního nákresu parc. č. 637 
ostatní plocha v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc jakožto budoucí obtížený ve prospěch budoucího oprávněného společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a 



 12 

opravách podzemního komunikačního vedení na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve 
výši 100 Kč + DPH, 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného služebnosti na části pozemku v 
rozsahu dle situačního nákresu parc. č. 637 ostatní plocha v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto budoucí obtížený ve 
prospěch budoucího oprávněného společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení, 

 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním stavby na částech pozemků parc. č. 84/3 a parc. 
č. 84/13, oba ostatní plocha v k.ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví spolku TJ Milo 
Olomouc, v rozsahu dle situačního nákresu, 

 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rozsahu dle situačního nákresu 
na částech pozemků parc. č. 84/3 a parc. č. 84/13, vše ostatní plocha v k.ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví spolku TJ Milo Olomouc, spočívající v právu umístění a provozování 
veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění 
oprav, úprav, údržby, změn či odstranění veřejného osvětlení ve prospěch statutárního 
města Olomouce na dobu neurčitou a bezúplatně, 

 

7. schvaluje 
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. OI-IP/NAJ/00295/2018/Fil ze dne 21. 5. 
2018 na pozemku parc. č. 1059/21 ostatní plocha v k.ú. Černovír, obec Olomouc, který je ve 
vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, 
IČ: 70960399, 

 

8. schvaluje 
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. OI-IP/NAJ/00296/2018/Fil ze dne 21. 5. 
2018 na pozemcích parc.č. 1028/20, parc.č. 1026/21 a parc.č. 1028/19 vše ostatní plocha v 
k.ú. Řepčín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem 
hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, IČ: 70960399. 

 

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

4 Veřejná zakázka č. 17112 - ZŠ Mozartova - hřiště  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. ukládá 
odboru investic dále jednat se společností RED BERRY, SE, ve věci plnění závazku ze 
smlouvy o dílo č. OI-IP/SOD/003281/2017/Rot ze dne 13. 4. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 20. 8. 2018, 

T: prosinec 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 



 13 

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

5 Veřejná zakázka č. 18106 – Modernizace varovného a 
informačního systému ochrany města Olomouce  (ORG 5873) 

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: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4.1. 
 
 

6 Veřejná zakázka č. 18123 - Tramvajová trať Sokolská, 
Zámečnická - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí, 
projektová dokumentace - zadání (ORG 5798) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
postup dle článku III., varianty A) důvodové zprávy. 

 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.2. 
 
 

7 Náhrada ušlého zisku - třída 1. máje 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru právnímu zajistit prostřednictvím AK Ritter & Šťastný zaslání odpovědi SMOl 
právnímu zástupci skupiny podnikatelů dle závěru důvodové zprávy 

T: listopad 2018 
O: vedoucí právního odboru 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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8 Rozpočtové změny roku 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
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: 6. 
 
 

9 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Holická 51, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1) 

b) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 51, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a) 

c) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2b) 

d) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s XXXXX a XXXXX dle důvodové 
zprávy bod 5a) 

e) U letiště 4, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 5b) 

f) Synkova 4, Olomouc, č.b. 14, 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, Horní náměstí 20, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, U letiště 4, Olomouc 
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XXXXX, U letiště 6, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 3, Olomouc 

  

b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt: 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 



 16 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Synkova 13, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc – DPS 

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

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – DPS – na 3 měsíce 

XXXXX, Petr Zdráhal, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc - na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce 

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

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

XXXXX,XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc – na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 3a, b, c, d) 

  

2. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc - DPS 

dle důvodové zprávy bod 4a, b, c) 

 

4. revokuje 
rozhodnutí Rady města ze dne 9.10.2018 ve věci přidělení bytu č. 14, Synkova 4, Olomouc 
příspěvkové organizaci Moravské divadlo Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 6) 

 

5. schvaluje 
uplatnění smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč vůči firmě Battante CZ, s.r.o. za veřejnou 
zakázku „Objekt Tererovo nám. 921/3 - stavební úpravy II.“ 

dle důvodové zprávy bod 7) 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
provést rozpočtové změny dle DZ 

T: listopad 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. pověřuje 
SNO, a.s., zabezpečením výběrového řízení na nákup nového kompresoru pro Zimní stadion 
Olomouc včetně dodávky a jeho instalace 

T: listopad 2018 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7.1. 
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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: 8. 
 
 

12 Změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace č. 7 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložení Žádosti o změnu pro změnu č. 7 Strategie ITI Olomoucké aglomerace dle 
důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora, RNDr. L. Šnevajse, podpisem Žádosti o změnu pro změnu č. 7 
Strategie ITI Olomoucké aglomerace 

 

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

13 Změna výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 31 Podpora 
začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na 
trh práce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Změnu výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených 
dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce 

 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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14 Cyklostezka Bystročice - Nedvězí - Smlouva o partnerství a 
vzájemné spolupráci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci dle 
důvodové zprávy 

 

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

15 Protipovodňová opatření II.B etapa – změna svítidel veřejného 
osvětlení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se změnou veřejného osvětlení a se zvýšením nákladů dle závěru důvodové zprávy 

 

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

16 Pozemky v k.ú Slavonín – ústavní stížnost  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle bodu 3 varianty A důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje postupovat v souladu se schválenou variantou 

T: prosinec 2018 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12.1. 
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17 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

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

 

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

 

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

18 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 13.1. 
 
 

19 Programová dotace Ochrana obyvatel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
programovou dotaci v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit dotační program na úřední desce a webových stránkách města 

T: listopad 2018 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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20 Dotační program odboru životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dotační program odboru životního prostředí dle přílohy důvodové zprávy 

 

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

T: listopad 2018 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 

21 Vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2019 dle příloh důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zveřejnit vyhlášení programů na úřední desce a na webových stránkách města Olomouce 
dle důvodové zprávy 

T: listopad 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

22 Aktualizace projektové dokumentace ZŠ Gorkého - přímé 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
v souladu s čl. 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli 
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3. ukládá 
odboru investic zajistit podpis smlouvy, úhradu nákladů a následnou realizaci zakázky 

T: listopad 2018 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

23 Změna platových výměrů ředitelů škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu osobních příplatků dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelky škol 

T: listopad 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

24 Smlouva o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci 
Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Fakultní základní škola 
Olomouc, Hálkova 4, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace - školy 

T: listopad 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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25 Organizační záležitosti - Dodatek č. 14 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 14 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2018 

 

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

Bod programu: 20. 
 
 

26 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o 
majetku statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o majetku statutárního města Olomouce" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2018 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 20.1. 
 
 

27 Organizační záležitosti - Veřejná zakázka - dodávka služebních 
automobilů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy a přímé zadání jednomu dodavateli v souladu s článkem 36 
vnitřního předpisu č.1/2017 

 

3. ukládá 
ekonomickému odboru zařadit do soupisu nekrytých požadavků a následně vykrýt finanční 
částku dle důvodové zprávy 

T: listopad 2018 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 20.2. 
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28 Baletní škola Olomouc - Irina Popova - žádost o stanovisko 
SMOl k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. nemá námitek 
k zápisu Baletní školy Olomouc - Irina Popova - spolek k zápisu do rejstříku škol a a 
školských zařízení s účinností od 1.9.2019 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 

T: listopad 2018 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

 

 

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r. 
náměstek primátora 

  

 


