
ZÁPIS 
 

z 9. schůze Rady města Olomouce, konané dne 28. 1. 2019 
 

 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek  
náměstci primátora Major (nepřítomen 17:40 – 19:15 hod.), Konečný, 

Kolářová, Pelikán, Záleská, Hekela 
neuvolnění členové rady města 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

Feranec, Tichý, Šnevajs (nepřítomen 15:40 – 
18:20 hod.), Holpuch (do 18:00 hod.)  
Večeř  
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá, Folta, Konečný 
Sedláková, Řepková 

  

 
čas zahájení: 8:30 hodin zasedací místnost rady, Hynaisova 10 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1 Lokalita Šantovka 
2          2 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a 

ročním plněním) 
3 3 Majetkoprávní záležitosti  
4 4 Bytové záležitosti 
5 5 Rozpočtové změny roku 2018 
6 6 Rozpočtové změny roku 2019 
7          7 Rozpočtové změny roku 2019 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 

2018 
8 8 EIB – revize/ konverze úrokové sazby  
9 9 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
10 10 Veřejná zakázka č. 18133 - Služby mobilního operátora 2019-2021 - zadání 
11 11 Tramvajová trať 8. května 
12 12 Dodávka 2 vozidel pro MPO 
13 13 Programové prohlášení Rady města Olomouce pro volební období 2018–2022 
14 14 Komise protipovodňových opatření 
15 15 Koncepční dokumenty SMOl včetně pravidel pro jejich tvorbu 
16 16 Ceny města – pracovní skupina a nový statut 
17 17 Dodatek k nájemní smlouvě - Andrův stadion 
- 18 Odklad splátek dluhu – HCO, s.r.o. (staženo) 
- 19 Využívání ledové plochy zimního stadionu (staženo) 
18 20 Povolení výjimky - pěší zóna 
19 21 Zvláštní užívání komunikací 
20 22 Označení vlastníka 
21 23 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 45 
22 24 Změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace č. 6 
23 25 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2018 
24 26 Výjimka z počtu dětí a žáků ve školním roce 2018/2019 
25 27 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh složení komise 
26 28 Program prevence kriminality na rok 2019 
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27 29 Bytové záležitosti DPS 
28 30 Zahraniční služební cesta do Rakouska 
29 31 Žádost o výjimku z OZV č. 4/2016 - SK Sigma Olomouc, a.s. 
30 32 Redakční rada Olomouckých listů 
31 33 Organizační záležitosti 
32        33.1 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o cestovních náhradách statutárního 

města Olomouce" 
- 34 PPO II.B - pevné stání (staženo) 
33 35 Různé 
34 36 Doplnění kulturní komise 
35 37 SK Sigma Olomouc - potvrzení k zajištění kontokorentního úvěru 
- 38 Informace členů RMO 
 
 
 

o O o 
 
9. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro. Následovalo projednávání 
jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
 

Bod programu: 1 
Lokalita Šantovka 
Konzultanti: 
za SMOl: Křenková – útvar hlavního architekta, Černý – odbor dopravy a územního rozvoje, 
Giacintov – pověřený zastupitel 
za developera: Morávek, Nová, Nádvorník, Němeček 
za ProOlomouc: Grasse, Pejpek, Helcel 
Giacintov – okomentoval materiál, předložil své stanovisko k územnímu řízení k výstavbě 
Galerie Šantovka 2 a stejně tak uvedl výčet bodů, které jsou dle jeho názoru v rozporu 
s územním plánem v rámci projektu Šantovka Tower. 
Křenková doplnila jeho vyjádření a reagovala na dotazy členů RMO. Mimo jiné uvedla, že 
případné námitky je nutno podat do 5.2.2019. 
Byli přizváni zástupci developera. 
Morávek okomentoval prezentaci, týkající se historie přípravy projektu a reagoval na dotazy 
členů RMO. 
Nádvorník okomentoval dálkové pohledy nového umístění věže, které byly součástí 
prezentace. 
Černý - upozornil na nové stanovisko Ministerstva kultury, které bude zasláno z důvodu 
složitosti problematiky až v dubnu t.r. a uvedl, že dokud nebude toto stanovisko k dispozici, 
nelze návrh změny č. II předložit zastupitelstvu. 
Nová – přednesla právní stanovisko týkající se případných finančních dopadů v případě 
zmaření projektu.  
Byli přizváni zástupci klubu zastupitelů ProOlomouc (bez účasti developera) 
Pejpek - okomentoval prezentaci, která se dotýkala problematiky dálkových pohledů, 
památkové ochrany a ochranného pásma MPR. 
Helcel okomentoval důvody nutnosti projednání změny č. II územního plánu a vydání 
stavební uzávěry. 
Černý reagoval na záležitosti týkající se problematiky stavební uzávěry. 
Pejpek se dále vyjádřil k problematice Memoranda – smlouvy SMC s městem a vyjádřil 
názor, že zastupitelé neměli při jejím schvalování úplné informace. 
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Grasse za ProOlomouc navrhl: 
- projednat na březnovém ZMO změnu č. II územního plánu 
- podat námitky k územnímu řízení na projekt Galerie Šantovka 2 a projekt Šantovka Tower 
a námitky projednat dodatečně na březnovém ZMO 
- jednání RMO s developerem o narovnání smlouvy a o společném postupu při úpravě 
regulačních podmínek územního plánu v lokalitě Šantova 
- před březnovým zastupitelstvem uspořádat odborný seminář k problematice změny 
územního plánu II. 
Dále proběhlo společné projednání za účasti RMO, developera a zástupců opozice, při 
kterém si jednotlivé strany vyměnily názory na uvedenou problematiku. 
Závěr: Rada města vzala předložený materiál na vědomí, návrh usnesení byl doplněn o nový 
bod „RMO ukládá útvaru hlavního architekta a Ing. arch. Michalu Giacintovi, pověřenému 
zastupiteli, připravit podklady k případnému vydání stanoviska v rámci územního řízení v 
termínu do 1.2.2019“. Uvedená záležitost bude projednána na mimořádné schůzi RMO 
4.2.2019, kde radní na základě odborného doporučení posoudí případné podání námitky. 
K projektu ŠTW konkrétní závěr nezazněl. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
útvaru hlavního architekta a Ing. arch. Michalu Giacintovi, pověřenému zastupiteli, připravit 
podklady k případnému vydání stanoviska v rámci územního řízení v termínu do 1.2.2019 

T: 4. 2. 2019 
O: vedoucí útvaru hlavního architekta, Ing. arch. Michal Giacintov, určený 

zastupitel 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
Bod programu: 2 
Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním 
plněním) 
Primátor provedl materiálem po stranách. K předloženému materiálu byla vedena rozprava, 
z níž vyplynuly následující úpravy důvodové zprávy: 
Část A) úkoly k termínu plnění 28.1.2019:  
- č. 13 - úkol týkající se předložení modelu využití ledové plochy zimního stadionu – 
prodloužen termín plnění na příští schůzi RMO (11.2.2019) 
Část B) čtvrtletní úkoly – bez úprav 
Část C) pololetní úkoly – bez úprav 
Část D) roční úkoly – bez úprav 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 

- k termínu plnění 28. 1. 2019 dle části A) upravené důvodové zprávy 

- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 

- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 

- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy 
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2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A), B), C), D) upravené důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 5 bodu 17 usnesení RMO z 14. 8. 2018 týkající se SNO - přípravy k převzetí sportovišť 
dle části A) důvodové zprávy 

- bod 15 usnesení RMO z 10. 1. 1995 týkající Zahraničních kontaktů města Olomouce dle 
části C) důvodové zprávy 

- část 3, bodu 34 usnesení RMO ze dne 24.1.2017 týkající se Analýzy a hodnocení rizik 
SMOl za rok 2017 dle části D) důvodové zprávy 

- část 5, bodu 27 usnesení RMO ze dne 15.6.2016 týkající se užití loga světového dědictví 
UNESCO na propagačních materiálech města Olomouce dle části D) důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nehlasoval 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 

Bod programu: 3 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Studeník, Jiříčková – majetkoprávní odbor 
Pelikán provedl materiálem po jednotlivých bodech. 
Křížková reagovala na dotazy k bodům 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.9, 3.13. 
Důvodová zpráva byla upravena takto: 
Bod 2.3 byl po rozpravě stažen z jednání. Byla uvedena nutnost zdůvodnit 10% navýšení 
ceny. Majetkoprávní odbor dále zpracuje žádost o bezúplatný převod pozemku 31/47 v k.ú. 
Klášterní Hradisko, přičemž jedním z argumentů, že město nebude dále s pozemky 
obchodovat, je zejména skutečnost, že uvedené bytové domy jsou zařazeny do kategorie A, 
čili nejsou určené k prodeji. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 12. 2018, bod programu 3, bod 3.4. důvodové zprávy, ve věci 
schválení nájmu pozemku parc. č. 323/12 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany, statutárnímu městu Olomouc 
dle nájemní smlouvy, která tvořila přílohu č. 1 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod č. 
1.1. 

 

2. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 323/12 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany, statutárnímu městu Olomouc dle nájemní 
smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 8. 2018 bod programu 2, bod 3. 11. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č. 578 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc panu XXXXX a paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 578 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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5. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/37/2009/Plh uzavřené dne 9. 9. 2009 
s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

6. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 67/1 zahrada o výměře 225 m2 a parc. č. 68/10 ostatní plocha 
o výměře 9 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 
1.3. 

 

7. schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 24/28 trvalý travní porost o výměře 63 m2 a parc. č. 24/23 
ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové 
zprávy bod č. 1.4. 

 

8. schvaluje 
výběr nájemce prostoru – části motogaráže č. 4 o výměře 3 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, 
obč. vyb, ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi panem XXXXX, paní XXXXX a panem XXXXX 
formou obálkové metody s následnou aukcí na výši nájemného, kdy minimální výše 
nájemného činí 400,- Kč bez DPH/m2/rok a minimální výše příhozu činí 40,- Kč bez 
DPH/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

9. schvaluje 
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 6 m2 vyznačené pod číslem 16 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 společnosti PROPERUS, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6. 

 

10. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s uzavřením trojstranné dohody o převzetí závazků z kupní smlouvy č. OMAJ-
SMV/KUP/001179/2016/Slo ze dne 9. 6. 2016 se společností Josef KVAPIL a.s. a 
společností EOLA s. r. o.  dle přílohy č. 2 důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

11. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu dohody o převzetí a změně závazku č. OMAJ-PR/DOH/001499/2015/Slo ze dne 17. 
7. 2015, spočívající ve změně termínu pro vybudování dětského hřiště na částech pozemků 
parc. č. 1678/33 o výměře 95 m2, parc. č. 1678/231  o výměře 121 m2 a parc. č. 1678/230  o 
výměře 54 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pro umístění 
herního prvku – šplhací sestavy na části pozemku parc. č. 212/4 ostatní plocha v k. ú. Nový 
Svět u Olomouce, obec Olomouc, z 28. 2. 2019 na 30. 9. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 
2.2. 

 

12. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 5. 5. 2014, bod programu 3, bod 11 důvodové zprávy, ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 2000 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protihluková stěna, která není součástí tohoto 
pozemku a nebude předmětem převodu, a pozemku parc. č. 438/47 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - komunikace, 
která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, společnosti TSR Czech 
Republic s.r.o. za kupní cenu ve výši 93 710,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
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13. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu pozemků 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. s tím, že 
společnost TSR Czech Republic s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek 
cenového rozdílu ve výši 94 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

14. svěřuje 
zeleň nacházející se na části 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 do správy odboru 
městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX a XXXXX o prodej pozemků parc. č. 583/3 orná půda, parc. č. 
581/2 orná půda, parc. č. 581/4 orná půda a parc. č. 504/8 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 583/3 orná půda a parc. č. 581/4 orná půda, 
vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 194/2 lesní pozemek o výměře 1 875 
m2 v k. ú. Mutkov, obec Mutkov dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

18. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o celkové výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 
590/15 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 590/16 ostatní plocha o výměře 10 m2)         
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je komunikace, spolku ART RUBIKON z.s. 
za kupní cenu ve výši 31 325,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

19. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 239 ostatní plocha (dle GP parc. č. 239/2 ostatní plocha)          
o výměře 27 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 32 021,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

20. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1157 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1157/2 ostatní plocha)          
o výměře 21 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům XXXXX, do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 11 930,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

21. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu kanalizace DN 400 a DN 300 
budovanou v rámci stavby „Rezidenční park Nová Wolkerova“ se společnostmi NOVÁ 
SLADOVNA, a.s. a FLORA DEVELOPMENT, a.s.,  dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

22. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
kanalizace DN 400 a DN 300 se společnostmi NOVÁ SLADOVNA, a.s. a FLORA 
DEVELOPMENT, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
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23. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavby vodovodu DN 100, kanalizace DN 250, tlakové 
splaškové kanalizace DN 63 a DN 50, komunikace včetně odvodnění a 3 parkovacích stání   
a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 762/63 a parc. č. 761/4, vše ostatní plocha a 
parc. č. 101/15 zahrada, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, se společností K – stav 
stavební a.s. a panem XXXXX, jako dárci, dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

24. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu kanalizace DN 300 s manžely 
XXXXX jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

25. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
kanalizace DN 300 s manžely XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

26. schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 k budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/000830/2016/Hrb mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností Zolova real s.r.o. 
jako budoucím dárcem, tzn. že nebude uplatněna smluvní pokuta ve výši 320.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy  bod č. 3.6. 

 

27. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby kanalizace DN 250 a vodovodu DN 
80 s panem XXXXX, jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

28. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
kanalizace DN 250 a vodovodu DN 80 s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

29. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavby parkoviště včetně obslužné vozovky a chodníku na 
pozemcích parc. č. 452/17, parc. č. 452/18 a parc. č. 1116/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, se společností SK Sigma Olomouc, a.s., jako dárcem, dle důvodové 
zprávy bod č. 3.9. 

 

30. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodů, veřejného osvětlení, 
chodníků, cyklotrasy a komunikace včetně parkovacích stání a dešťové kanalizace, 
budované v rámci stavby „VILA PARK Olomouc – bytový soubor A“ se společností Simplon 
Invest alfa s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

31. nevyhovuje žádosti 
společnosti Simplon Invest alfa s.r.o. o schválení kupní ceny za stavby vodovodů, veřejného 
osvětlení, chodníků, cyklotrasy a komunikace včetně parkovacích stání a dešťové 
kanalizace, budované v rámci stavby „VILA PARK Olomouc – bytový soubor A“ ve výši 
5.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

32. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby splaškové kanalizace, vodovodů, 
veřejného osvětlení, chodníků, cyklotrasy a komunikace včetně parkovacích stání a dešťové 
kanalizace budované v rámci stavby „VILA PARK Olomouc – bytový soubor A“ se 
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společností Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle 
důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

33. schvaluje 
uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 7.981,- Kč s panem XXXXX a podání exekučního 
návrhu v případě nezaplacení dluhu dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

34. schvaluje 
navýšení nájemného a pachtovného o inflační koeficient 2,1 % u nemovitého majetku 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

35. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 803/10 orná půda v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 802/1 zahrada v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

36. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 51/3, parc. č. 575/11 a parc. č. 575/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

37. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 51/3, parc. č. 575/11 a parc. č. 
575/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

38. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

39. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.3. 

 

40. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č. 116/109, parc. č. 116/56, parc. č. 116/54, parc. č. 
121/3 a parc. č. 116/52, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc                
ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

41. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č. 
116/109, parc. č. 116/56, parc. č. 116/54, parc. č. 121/3 a parc. č. 116/52, vše ostatní plocha 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
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42. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 93/29, parc. č. 93/27 a parc. č. 93/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

43. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 93/29, parc. č. 93/27 a parc. č. 93/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO 
Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nehlasoval 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 

 
Bod programu: 4. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Zelenka - ředitel SNO, a.s. 
Pelikán okomentoval materiál včetně důvodové zprávy. Konzultant reagoval na doplňující 
dotazy členů rady, materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 
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XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 8, Olomouc 

XXXXX, Sokolská 25, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc 

XXXXX, Školní 1, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

Charita Olomouc, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 3, Olomouc 
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b) na 2 roky s nájemci - DPS: 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

  

d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 
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XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Školní 1, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

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

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc – na 3 měsíce 

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

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

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – bezbariérový byt - na 1 měsíc 

dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d) 

  

2. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 2) 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc a revokuje rozhodnutí ze dne 10.12.2018 o prodloužení 
nájemní smlouvy 

dle důvodové zprávy bod 3) 

 

3. bere na vědomí 
vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady za 2. pololetí r. 2018 

dle důvodové zprávy bod 4) 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
 
Bod programu: 5. 
Rozpočtové změny roku 2018 
Konzultantka: Hélová – ekonomický odbor 
Kolářová provedla materiálem, který byl projednán bez diskuse a úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
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 
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T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 6. 
Rozpočtové změny roku 2019 
Konzultantka: Hélová – ekonomický odbor, Drešr – vedoucí odboru investic 
Kolářová okomentovala důvodovou zprávu.  
Závěr z projednání: 

- z předloženého materiálu byl po diskusi vypuštěn návrh na provedení změny 
rozpočtu č. RZ/19/0008;  

- v souvislosti s vypuštěním výše uvedené rozpočtové změny byla nově doplněna 
RZ/19/0009 ve výši 2 mil. Kč, týkající se financování investiční akce Lošov, Zlaté Doly 
- rekonstrukce komunikace, kde bylo rozhodnuto, že citovaná akce a termínem 
dokončení 04/2019 bude financována z rezervy ekonomického odboru dle rozhodnutí 
RMO/ZMO; u druhé investiční akce Sv. Kopeček – Dvorského - chodník bude po 
ukončení výběrové řízení dohodnut další postup; 

- na RMO bylo dohodnuto, že na příští jednání bude předložen návrh rozpočtové 
změny na posílení částky pro potřebu komise pro občanské záležitosti o 10 tis. Kč (na 
občerstvení účinkujících); 

- RMO požaduje, aby na jednání 18. 2. 2019 byl předložen návrh pravidel na využití 
částek schválených pro KMČ a to na opravy chodníků a estetizaci veřejných 
prostranství (O: Hekela). 

Do části 1 předloženého návrhu usnesení bylo doplněno, že se jedná o „upravenou“ 
důvodovou zprávu, takto upravený návrh usnesení byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 - část A, B a C 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy - část A a C 

 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2019 dle důvodové zprávy - část A a C 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2019 dle 
upravené důvodové zprávy - část B 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 7. 
Rozpočtové změny roku 2019 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2018 
Konzultantky: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor; Drešr – vedoucí odboru investic 
Kolářová okomentovala předložený materiál. 
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Konzultanti reagovali na dotazy členů rady města, materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2018             
a rozpočtových změn roku 2019 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl   
za rok 2018 

 

2. schvaluje 
finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2018 a rozpočtové změny roku 2019 
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2018 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným finančním vypořádáním 
hospodaření SMOl za rok 2018 a se schválenými rozpočtovými změnami roku 2019 
vyplývajícími z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2018 dle důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 8 
EIB – revize/konverze úrokové sazby 
Kolářová – okomentovala předložené varianty a navrhla schválit variantu B; radou města byl 
návrh akceptován, varianta B byla zapracována do návrhu usnesení. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí úrokové sazby u úvěrové tranže ve výši 150 mil. Kč dle varianty: B/ 

 

3. ukládá 
předložit schválené parametry úrokové sazby na nejbližším zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
náměstkyni primátora Evě Kolářové, DipMgmt, podepsat smluvní dokumentaci související     
s přijetím nové úrokové sazby 

T: 11. 2. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nehlasoval 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
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Bod programu: 9. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
(projednání 30.1.2019) 
 
 
Bod programu: 10. 
Veřejná zakázka č. 18133 - Služby mobilního operátora 2019-2021 - zadání 
Tajemník uvedl bod, vyjádřil se k výsledku elektronické aukce na služby mobilního operátora 
2019 – 2021 pro MMOl, Městskou policii Olomouc a další určené organizace. RMO 
souhlasila s návrhem hodnotící komise na zadání veřejné zakázky dodavateli T-Mobile 
Czech Republic a.s., materiál byl schválen bez úprav. 
Úkol: 

- připravit návrh rozpisu jednotlivých tarifů pro zaměstnance MMOl, členy RMO a ZMO 
(O: tajemník)  

Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření 
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku, 

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

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 11. 
Tramvajová trať 8. května 
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Major uvedl bod, doporučil schválit návrh na přímé zadání dopracování projektové 
dokumentace rozpracované společností Stavoprojekt Olomouc, společnosti HBH projekt 
spol.s.r.o., která jako jediná z oslovených firem projevila zájem o dopracování této projektové 
dokumentace s příslibem dokončení zpracování v požadovaných termínech. 
Konzultanti reagovali na dotazy členů rady města. 
Důvodová zpráva byla dle požadavků vznesených v rámci rozpravy doplněna o informaci 
týkající se procesu výběru zhotovitele, odůvodnění ceny obvyklé, nastavení finančních toků.  
V návrhu usnesení bylo ve všech třech částech doplněno, že se jedná o „upravenou“ 
důvodovou zprávu. 
 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přímé zadání zpracování ZSPD a DPS společnosti HBH projekt spol. s r.o. dle upravené 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
nám. primátora JUDr. Majorovi podepsat SOD na zpracování ZSPD a DPS dle upravené 
důvodové zprávy 

T: 11. 2. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
Bod programu: 12. 
Dodávka 2 vozidel pro MPO 
(projednáno 30.1.2019) 
 
 
Bod programu: 13. 
Programové prohlášení Rady města Olomouce pro volební období 2018–2022 
(projednáno 30.1.2019) 
 
 
Bod programu: 14. 
Komise protipovodňových opatření 
Hekela okomentoval předložený návrh na změnu předsedy komise protipovodňových 
opatření. Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, z pozice předsedy Komise protipovodňových opatření 

 

3. jmenuje 
Mgr. Michala Krejčího předsedou Komise protipovodňových opatření 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu: 15. 
Koncepční dokumenty SMOl včetně pravidel pro jejich tvorbu 
(projednáno 30.1.2019)  
 
 
Bod programu: 16. 
Ceny města – pracovní skupina a nový statut 
Hekela okomentoval materiál včetně důvodové zprávy a přílohy.  
Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Statut udílení Ceny města a Ceny za počin roku dle přílohy 

 

3. jmenuje 
pracovní skupinu pro udílení Ceny města dle bodu II.) důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
Bod programu: 17. 
Dodatek k nájemní smlouvě - Andrův stadion 
Konzultant: Jarmič – právní odbor 
Záleská uvedla bod, doporučila formou dodatku č. 2 posunout účinnost nájemní smlouvy       
z října 2018 z 1. 2. 2019 na 1. 4. 2019 s tím, že s SK Olomouc Sigma MŽ, z.s., bude nadále 
jednáno, nejbližší termín jednání je stanoven na 8. 2. 2019. Konzultant informoval o přípravě 
nové nájemní smlouvy. 
Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
formou dodatku č.2 k nájemní smlouvě ze dne 3.10.2018 posunutí účinnosti uvedené 
smlouvy od 1.4.2019 dle důvodové zprávy 

 

3. zmocňuje 
Mgr. Markétu Záleskou, náměstkyni primátora, k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě      
v termínu do 29.1.2019 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
Bod programu: 18  
Odklad splátek dluhu – HCO, s.r.o. (staženo) 
 
 
Bod programu: 19  
Využívání ledové plochy zimního stadionu (staženo) 
 
 
Bod programu: 20. 
Povolení výjimky - pěší zóna 
(projednáno 30.1.2019) 
 
 
Bod programu: 21. 
Zvláštní užívání komunikací 
(projednáno 30.1.2019) 
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Bod programu: 22. 
Označení vlastníka 
(projednáno 30.1.2019) 
 
 
Bod programu: 23. 
Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 45 
Konzultanti: Mikulášek, Lakomý – odbor dotačních projektů 
Pelikán okomentoval materiál, který byl schválen bez diskuse a úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výzvu č. 45 Spolupráce - Klastry 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 24. 
Změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace č. 6 
Konzultanti: Mikulášek, Lakomý – odbor dotačních projektů 
Pelikán uvedl bod. Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložení Žádosti o změnu pro změnu č. 6 Strategie ITI Olomoucké aglomerace dle 
důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora, Mgr. Matouše Pelikána, podpisem Žádosti o změnu pro změnu č. 6 
Strategie ITI Olomoucké aglomerace 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 25. 
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2018 
Konzultanti: Mikulášek, Lakomý – odbor dotačních projektů 
Pelikán uvedl bod s tím, že je předložena pravidelná zpráva o plnění integrované strategie 
ITI OA za 2. pololetí roku 2018. 
Konzultant Mikulášek zodpověděl dotazy členů rady města, současně bylo dohodnuto, že na 
příštím jednání RMO bude doložena informace ohledně výše částky, jež byla čerpána 
městem Olomouc. 
Materiál byl schválen bez úprav. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Zprávu o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2018 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 26. 
Výjimka z počtu dětí a žáků ve školním roce 2018/2019 
Konzultantka: Fantová – vedoucí odboru školství 
Konečný okomentoval materiál. Důvodová zpráva byla schválena bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. povoluje 
výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu Olomouc, Svatoplukova 11, dle důvodové zprávy     
a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

3. povoluje 
výjimku z počtu žáků pro Základní školu a Mateřskou školu Olomouc, Dvorského 33, dle 
důvodové zprávy a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: 11. 2. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 27. 
Fond pomoci olomouckým dětem - návrh složení komise 
Konzultantka: Fantová – vedoucí odboru školství 
Konečný uvedl bod, materiál byl projednán a schválen bez diskuse a úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
předsedu, místopředsedu a členy komise dle tabulky č.1 důvodové zprávy 
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3. jmenuje 
předsedu, místopředsedu a členy komise dle tabulky č. 2 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
informovat jmenované osoby o přijatém usnesení 

T: 11. 2. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 28. 
Program prevence kriminality na rok 2019 
Konzultanti: Majer, Fritscherová – odbor sociálních věcí 
Kolářová okomentovala materiál, který sestával ze dvou částí a to z „ Programu prevence 
kriminality města Olomouce na rok 2019 včetně návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu 
statutárního města Olomouce“ a z „Podání žádosti o poskytnutí dotace dle dotačního titulu 
Olomouckého kraje - Podpora prevence kriminality“.  
Konzultanti se vyjádřili k předloženému materiálu a zodpověděli dotazy členů RMO. 
U žádostí na poskytnutí dotací rada města ve všech případech souhlasila s návrhem sociální 
komise týkající se výše částek dotace a to jak u žádostí do 50 tis. Kč (které schvaluje RMO), 
tak i nad 50 tis. Kč (budou předloženy ke schválení ZMO) u jednotlivých žadatelů. 
Materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2019 dle příloh č. 1, 2, 3 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrh Programu prevence kriminality 
města Olomouce na rok 2019 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

4. ukládá 
podat žádost o poskytnutí dotace na Program prevence kriminality města Olomouce na rok 
2019 v termínu do 15. 2. 2019 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

5. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl včetně rozpočtových změn u žádostí do 50 000 Kč, dle 
přílohy č. 4 důvodové zprávy 
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6. souhlasí 
s poskytnutím dotací z rozpočtu SMOl včetně rozpočtových změn u žádostí nad 50 000 Kč, 
dle přílohy č. 4 důvodové zprávy 

 

7. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotací z rozpočtu 
SMOl u projektů - žádostí nad 50 000 Kč 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

8. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací dle důvodové zprávy a v souladu s Vnitřním předpisem   
o poskytování dotací z rozpočtu SMOl, dle přílohy č.4 důvodové zprávy 

T: 25. 3. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

9. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace dle dotačního titulu Olomouckého kraje Podpora 
prevence kriminality na projekt "Modernizace stávajícího záznamového video-serveru         
pro městský kamerový dohlížecí systém", dle důvodové zprávy 

 

10. ukládá 
podat žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Olomouckého kraje na projekt 
"Modernizace stávajícího záznamového video-serveru pro městský kamerový dohlížecí 
systém" 

T: 11. 2. 2019 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 29. 
Bytové záležitosti DPS 
(projednáno 30.1.2019) 
 
 
Bod programu: 30. 
Zahraniční služební cesta do Rakouska 
Konečný okomentoval materiál, který byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
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Bod programu: 31. 
Žádost o výjimku z OZV č. 4/2016 - SK Sigma Olomouc, a.s. 
Hekela uvedl bod, předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., Legionářská 12, Olomouc, IČ: 61974633 výjimku        
ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a 
žebrání na veřejných prostranstvích na fotbalových utkáních "Fortuna liga, MOL cup, Repre" 
ve dnech 8.2., 23.2., 9.3., 6.4., 20.4., 24.4., 22.5., 29.5., 3.6., 10.6.2019 od 12:00 do 23:00 
hodin. 

 

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

T: 11. 2. 2019 
O: vedoucí odboru kultury 
 

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 32. 
Redakční rada Olomouckých listů 
(projednáno 30.1.2019) 
 
 
Bod programu: 33. 
Organizační záležitosti 
Tajemník uvedl bod. Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy                
s účinností od 1. 4. 2019, od 1. 7. 2019 (týká se pouze jednoho funkčního místa v odboru 
ekonomickém) a od 1. 9. 2019 (týká se pouze dvou funkčních míst v odboru sociálních věcí 
na dobu určitou) 

 

3. ukládá 
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" se zakomponováním změn dle 
důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
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Bod programu: 33.1. 
Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o cestovních náhradách statutárního města 
Olomouce" 
Tajemník uvedl bod s tím, že nový vnitřní předpis reaguje především na legislativní změny. 
Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o cestovních náhradách statutárního města Olomouce" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2019 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 34  
PPO II.B - pevné stání (staženo) 
Bod byl stažen z projednávání s tím, že o uvedené záležitosti bude jednáno na schůzce 
s Povodím Moravy 29. 1. 2019. 
 
 
Bod programu: 35. 
Různé 
Major okomentoval materiál týkající se aktuálního stavu akce „ZŠ Mozartova – hřiště“. 
Materiál byl schválen bez úprav. 
 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 36. 
Doplnění kulturní komise 
Hekela okomentoval materiál předložený na stůl, týkající se návrhu na rozšíření kulturní 
komise o tři členy. K uvedenému návrhu byla vedena rozprava, z níž vyplynul návrh na 
doplnění usnesení o část 3, jíž se ukládá předložit návrh systému hodnocení projektů, který 
bude používat odborná komise v grantovém výběru (O: Hekela, T: 11. 2. 2019). 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. jmenuje 
členy kulturní komise dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit návrh systému hodnocení projektů, který bude používat odborná komise                 
v grantovém výběru 

T: 11. 2. 2019 
O: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
Bod programu: 37. 
SK Sigma Olomouc - potvrzení k zajištění kontokorentního úvěru 
(projednáno 30.1.2019) 
 
 
Bod programu: 38 
Informace členů RMO 

- v pondělí 4. 2. 2019 od 8:00 hod. se bude v pracovně primátora konat 10. schůze 
RMO s bodem programu „Galerie Šantovka 2“; podkladový materiál připraví Útvar 
hlavního architekta ve spolupráci s pověřeným zastupitelem; 

- bodem programu schůze RMO 11. 3. 2019 bude „Rozhodnutí jediného akcionáře 
městských akciových společností“ týkající se změn stanov, které budou projednávány 
na ZMO 4. 3. 2019. 
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9. schůze RMO  byla v 19:30 hod přerušena  a pokračovala dne 30.1.2019 
 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek  
náměstci primátora Major, Konečný, Kolářová, Pelikán, Záleská, 

Hekela 
neuvolnění členové rady města 
omluveni 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

Šnevajs 
Feranec, Tichý, Holpuch 
Večeř  
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá 
Vychodilová 

  

 
čas zahájení: 13 hodin, zasedací místnost primátora, budova Radnice 
 
 
 
Bod programu: 9. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Válková, Drešr – odbor investic 
Předkladatel provedl materiálem po stranách. Konzultanti reagovali na dotazy členů rady. 
Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl schválen beze změn. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zřízení budoucí služebnosti na částech pozemků parc. č. st. 393 zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. st. 394 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 5/17, parc. č. 51/1, parc. č. 51/3, parc. č. 
51/4, parc. č. 51/21, parc. č. 575/11, parc. č. 600/3, parc. č. 601/22 a parc. č. 601/24, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle situačního nákresu    
ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto budoucí obtížený ve prospěch budoucího 
oprávněného společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063 spočívající 
ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na dobu 
neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH, 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti na částech pozemků parc. č. st. 
393 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 394 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 5/17, 
parc. č. 51/1, parc. č. 51/3, parc. č. 51/4, parc. č. 51/21, parc. č. 575/11, parc. č. 600/3, parc. 
č. 601/22 a parc. č. 601/24, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle situačního nákresu ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto budoucí 
obtížený ve prospěch budoucího oprávněného společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., IČ 04084063 spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 
podzemního komunikačního vedení na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 
Kč +DPH, 

 

4. schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 
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18. 10. 2013, týkající se zřízení věcného břemene veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 
st. 624 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Krajské 
ředitelství policie Olomouckého kraje, 

 

5. schvaluje 
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě a o zřízení 
věcného břemene na nemovitosti p.č. 72/1, ostatní plocha, o celkové výměře 7268 m2 v k.ú. 
Klášterní Hradisko, LV 241 (č. silnice III/4464), který je ve vlastnictví Olomouckého kraje,       
v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, 

 

6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku 
parc. č. 185, vodní plocha v k.ú. Topolany u Olomouce, ve vlastnictví České republiky            
s právem hospodaření Povodí Moravy s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tj. ode dne účinnosti smlouvy                   
do majetkoprávního vypořádání tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí, 
maximálně však na dobu pěti let, za nájemné stanovené dohodou smluvních stran dle ceny 
obvyklé a to ve výši 1000,- Kč za kalendářní rok. Budoucí služebnost bude spočívat               
v povinnosti povinného (Povodí Moravy, s.p.) strpět na předmětné části pozemku stavbu 
(zřízení, umístění a provozování) a v povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd 
techniky na předmětný pozemek za účelem provádění údržby, kontroly, oprav či 
odstraňování stavby na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu zjištěnou dle cenových 
předpisů a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku. Minimální výše 
jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude činit 5000,-Kč, 

 

7. schvaluje 
záměr směnit části pozemku parc.č. 930/1 orná půda o výměře 480 m2 (dle GP pozemek 
parc.č. 930/29) a o výměře 6451 m2 (dle GP pozemek parc.č. 930/34) a části pozemku 
parc.č. 930/13 orná půda o výměře 415 m2 (dle GP parc.č. 930/30) a o výměře 1450 m2   
(dle GP pozemek parc.č. 930/35) vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví Ditunia 
Investments, s.r.o., IČ: 27411982 za část pozemku parc.č. 930/20 orná půda o výměře 8796 
m2 (dle GP pozemek parc.č. 930/31) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc, 

 

8. schvaluje 
záměr směnit části pozemku parc.č. 930/11 orná půda o výměře 1847 m2 (dle GP pozemek 
parc.č. 930/32) a o výměře 1362 m2 (dle GP pozemek parc.č. 930/37) v k.ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví Orange Book s.r.o. IČ: 27388247 za část pozemku parc.č. 930/20 
orná půda o výměře 3209 m2 (dle GP pozemek parc.č. 930/33 ) v k.ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc. 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 12. 
Dodávka 2 vozidel pro MPO 
Konzultant: Skalický – ředitel MPO 
Primátor okomentoval předložený materiál. Konzultant doplnil přehled současného vozového 
parku MPO. Materiál byl schválen bez úprav. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
záměr dodávky 2 vozidel pro MPO formou přímého nákupu dle předložené důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 13. 
Programové prohlášení Rady města Olomouce pro volební období 2018–2022 
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení 
Primátor uvedl bod. Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Programové prohlášení Rady města Olomouce pro volební období 2018–2022 dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
primátorovi statutárního města Olomouce Mgr. Miroslavovi Žbánkovi, MPA, prostřednictvím 
odboru strategie a řízení zpracovat roční vyhodnocení plnění Programového prohlášení 
Rady města Olomouce pro volební období 2018-2022 a to vždy ke konci února následujícího 
roku. 

T: ročně 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13       
 
 
Bod programu: 15. 
Koncepční dokumenty SMOl včetně pravidel pro jejich tvorbu 
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení 
Primátor uvedl bod. Bogoč doplnil, že v materiálu jsou zapracovány všechny připomínky 
odborů MMOl s tím, že je počítáno se zpětnou reflexí, která vyplyne z praxe. Předložený 
materiál byl schválen beze změn. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
tvorbu koncepčních/strategických dokumentů SMOl na rok 2019 uvedených v příloze č. 2 
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důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
předložený vnitřní předpis dle přílohy č. 3 důvodové zprávy s nabytím platnosti a účinnosti   
od 1. 2. 2019 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
Bod programu: 20. 
Povolení výjimky - pěší zóna 
Konzultant: Klevar – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major - okomentoval materiál, zejména přílohu, ve které byly uvedeny jednotlivé žádosti o 
povolení výjimky vjezdu do pěší zóny. Výjimky byly schváleny v rozsahu dle roku 2018.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 21. 
Zvláštní užívání komunikací 
Major okomentoval žádosti o vyhrazené parkování, o některých proběhla rozprava. Žádosti 
byly schváleny v předložené podobě, s výjimkou žádosti na vyhrazení 3 míst v ulici              
Za Poštou, která byla z materiálu stažena a bude projednána na příští schůzi RMO.   
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Křížkovského dle bodu 1. důvodové zprávy 

 

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

 

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

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
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Bod programu: 22. 
Označení vlastníka 
Major - okomentoval jednotlivé žádosti. Rada města akceptovala návrh předkladatele, aby 
počet karet pro rok 2019 nebyl navyšován. Důvodová zpráva byla upravena v případě 
žádostí Nejlepší adresa a Czech news center, kde byl počet vydaných karet snížen o 1. 
Ostatním žádostem bylo vyhověno dle požadavků. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 29. 
Bytové záležitosti DPS 
Kolářová uvedla bod s tím, že na místě doplnila důvodovou zprávu o pravidla pro 
poskytování nájmu bytu zvláštního určení v majetku SMOl s tím, že dojde k přezkumu 
citovaných pravidel. V tomto duchu bylo upraveno usnesení o část 3. Materiál byl schválen 
bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

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

 

3. ukládá 
revidovat Pravidla pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v majetku statutárního 
města Olomouce 

T: 25. 3. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 32. 
Redakční rada Olomouckých listů 
Primátor okomentoval materiál. Po diskusi bylo dohodnuto, že v redakční radě Olomouckých 
listů bude zastoupena opozice 2 místy. Upravený materiál byl jednohlasně schválen. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
stávající Redakční radu Olomouckých listů dle důvodové zprávy 

 

3. jmenuje 
členy Redakční rady Olomouckých listů dle upravené důvodové zprávy 

 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 37. 
SK Sigma Olomouc - potvrzení k zajištění kontokorentního úvěru 
Major uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez diskuse a 
bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s vydáním potvrzení dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
možnost využívání Androva stadionu pro účely prvoligové soutěže dle přílohy č.1 

 

4. ukládá 
JUDr. Martinu Majorovi, MBA, náměstku primátora, podepsat potvrzení SK Sigmě Olomouc 
o možnosti využívání Androva stadionu pro účely prvoligové soutěže dle přílohy č. 1 

T: 11. 2. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
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Bod programu: 38. 
Informace členů rady 
Konečný 
- předložil zprávu o obsazení školských rad. 
 
Plachá 
- informovala o přijetí petic a podání:  
1. Petice "Za zachování zeleně a veřejného prostranství na nábřeží řeky Moravy v lokalitě Na 
Letné - Demlova" – bude předloženo na jednání RMO 11. 2. 2019 jako samostatný bod; 
2. Podání na obnovu lávky nebo vytvoření úrovňového přechodu přes železniční trať pro pěší 
v Olomouci (Václavkova – Na Trati); 
3. Podání KMČ Sv. Kopeček. 
 
 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno primátorem v 16:00 hodin. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.   JUDr. Martin Major, MBA v.r. 
primátor města Olomouce    1. náměstek primátora 
 
 
 
 
 


