
ZÁPIS 
 

z 11. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 2. 2019 
 

 
- zveřejněna je upravená verze Zápisu 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 Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 
Přítomni (bez titulů) 

 

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

Hekela 
neuvolnění členové rady města 
 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 

Feranec (přítomen od 10:15 hod), Tichý (přítomen 
do 14:30) , Šnevajs (nepřítomen 14:00 – 14:20 
hod.), Holpuch (přítomen od 10:15 hod)  
Večeř  
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Štědrá, Folta, Konečný 
Sedláková, Vychodilová 

  

 
čas zahájení: 9:00 hodin zasedací místnost rady, Hynaisova 10 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1 Kontrola usnesení RMO 
2 2 Majetkoprávní záležitosti 
3 3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
4 4 Veřejná zakázka č. 18140 - Radnice Olomouc - oprava fasády a věže - zadání 
5         4.1 Veřejná zakázka č. 19001 - Nákup elektrické energie na období 2020 - 2021 - 

zahájení 
6 5 MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve II. NP 
7 6 Kasárna Neředín - převzetí majetku 
8 7 Pavelkova - autobusová zastávka - Smlouva o přeložce kabelů CETIN 
9 8 Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce - přeložka ČEZ 
10 9 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
11 10 Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace 
12 11 Bytové záležitosti 
13 12 Rozpočtové změny roku 2019 
14        13 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 10/2018 o nočním klidu 
15        14 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na 
veřejných prostranstvích SMOl 

16 15 Odborné komise 
- 15.1 Změny v KMČ (staženo) 
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17 16 Smlouva - kompostéry 
18 17 Vila park Olomouc-bytový soubor A - smlouva k náhradní výsadbě  
19 18 Příprava lokalit pro dětská hřiště a sportoviště na rok 2020 
20 19 Petice za dodržování nočního klidu v ul. Rožňavská 
21 20 Spolupráce s FA ČVUT v Praze 
22 21 Komise hospodářského rozvoje 
- 22 Kasárna Neředín (staženo) 
-  23 Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (staženo) 
23 24 Nařízení, kterým se mění nařízení 2/2018 o placeném parkování v Olomouci 
24 25 Zvláštní užívání komunikací 
25 26 Označení vlastníka 
- 27 Karty typu D (staženo) 
26 28 Povolení výjimky - pěší zóna 
27 29 Změna č. VII Územního plánu Olomouc – doplnění 
-  30 Bezpečnost informací v informačním systému SMOl (staženo) 
28 31 Žádosti o dotace pro dobrovolné hasiče v roce 2019 
29 32 Darování nepotřebného majetku požární ochrany 
30        33 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého 

majetku OSTR/INO/158/2019/Zem 
31        34 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého 

majetku OSTR/INO/159/2019/Zem 
32 35 Programové dotace v oblasti cestovního ruchu 
33 36 Programové dotace v oblasti sportu 
34 37 Rodinná politika - darovací smlouvy 
35 38 Dotace v sociální oblasti 
36 39 Výpůjčky prostor klubů pro seniory 
37 40 Bytové záležitosti DPS 
38 41 Organizační záležitosti 
39 41.1 Organizační záležitosti - umístění magistrátu. 
40 41.2 Organizační záležitosti 
41 42 Různé 
42 43 Odklad splátek dluhu - HCO, s.r.o. 

 
 

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

o O o 

 
 

Bod programu: 1 
Kontrola usnesení RMO 
Primátor provedl materiálem po stranách. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 11.2.2019 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 nepřítomni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 
 
Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kličková, Studeník – majetkoprávní odbor, Trávníčková – SNO, a.s. 
Pelikán – okomentoval jednotlivé body. Rozprava proběhla k bodům 2.1, 2.2, 2.3 a 2.7. 
k bodu 2.7 byla přizvána konzultantka Trávníčková (SNO, a. s.), která reagovala na dotazy 
členů rady. Po diskusi byla upravena důvodová zpráva doplněním: 
- zdůvodnění ponechání stávajícího nájemného a  
- revokace části usnesení RMO ze dne 14. 1. 2019 s tím, že nájemné bude ponecháno na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Dále byl materiál projednán bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
předběžný záměr směnit části pozemků parc. č. 475/44 orná půda a parc. č. 475/43 ostatní 
plocha o celkové výměře 590 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 orná 
půda 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 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 44/3 zahrada (dle GP díl „a“) o výměře 147 m2 a parc. 
č. 45/3 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 4 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 404/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 652 díl „a“ zast. 
pl.) o výměře 13 m2 a parc. č. 404/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 652 díl „b“ zast. pl.) o 
výměře 6 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

 

4. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1219/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/14 lesní 
pozemek) o výměře 4 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

5. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

6. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 535 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

7. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – garáž č. 2 o výměře 16 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 
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k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 

 

8. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

9. souhlasí 
s opravami a změnami předmětu nájmu dle projektu, který je přílohou č. 1 této důvodové 
zprávy na náklady nájemce, kterými může dojít k technickému zhodnocení předmětu nájmu 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

10. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/5/2011/S ze dne 22. 1. 2011 uzavřené mezi 
Římskokatolickou farností Olomouc - Hejčín jako pronajímatelem a statutárním městem 
Olomouc jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 380/23 ostatní 
plocha o výměře 633 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, spočívající v rozšíření předmětu 
nájmu o část pozemku parc. č. 380/23 ostatní plocha o výměře 879 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc a změně účelu nájmu z užívání komunikace ve vlastnictví nájemce na užívání 
komunikace a chodníku ve vlastnictví nájemce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

11. nevyhovuje žádosti 
Římskokatolické farnosti Olomouc - Hejčín o změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-
NS/5/2011/S ze dne 22. 1. 2011   uzavřené mezi Římskokatolickou farností Olomouc - 
Hejčín jako pronajímatelem a statutárním městem Olomouc jako nájemcem, jejímž 
předmětem je nájem části pozemku parc. č. 380/23 ostatní plocha o výměře 633 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc, spočívající v rozšíření předmětu nájmu 
o nájem části pozemku parc. č. 380/23 ostatní plocha o výměře 1 398 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc a změně výše nájemného z 20,- Kč/m2/rok na 40,- Kč/m2/rok. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 

 

12. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 97/1 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

13. revokuje 
usnesení RMO ze dne 4. 9. 2018, bod programu 3, bod č. 3.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení nájmu části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

14. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
paní XXXXX a panuXXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

15. nevyhovuje žádosti 
společnosti Re GROUP, a.s. o nájem prostoru sloužícího podnikání – části chodby o výměře 
4,6 m2 v 2. NP budovy č. p. 189, adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na 
pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č. st. 2150/4 a parc. č. st. 2150/3, vše zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

16. trvá 
na části usnesení RMO ze dne 14. 1. 2019 ve věci schválení změny Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor ze dne 29. 9. 2008, ve znění dodatků, uzavřené s PAVLÍK group, s.r.o., 
jejímž předmětem je pronájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 209 m2 v 1. 
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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 spočívající ve 
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 a ve stanovení závazku nájemce provést vlastním nákladem 
změnu užívání části stavby se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

17. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 14. 1. 2019, bod programu 2 bod č.  3.7. důvodové zprávy ve 
věci schválení změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 9. 2008, ve znění 
dodatků, uzavřené 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, spočívající ve změně výše nájemného za nájem prostor dle 
aktuálních sazeb schválených Radou města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 

 

18. nevyhovuje žádosti 
společnosti PAVLÍK group, s.r.o., o změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 
29.9.2008, ve znění dodatků, spočívající ve změně doby nájmu na dobu určitou 15 let - 
prostory sloužící 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 dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

19. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 509 ostatní plocha o výměře 93 m2 
a části pozemku parc. č. 1934 ostatní plocha o výměře 8 m2, obě v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

20. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o úhradu kupní ceny pozemku parc. č. 444/2 zahrada v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve výši 393 340,- Kč formou splátek dle důvodové zprávy bod č. 
3.2. 

 

21. bere na vědomí 
osvobození prodeje pozemku parc. č. 444/2 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
manželům XXXXX do společného jmění manželů od DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

22. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1647/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1647/28 ostatní plocha) 
o výměře 425 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti GRM Systems s.r.o. 
za kupní cenu ve výši 234 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

23. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 1647/8 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1647/28 ostatní plocha) v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

 



 6 

24. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na pozemku parc. č. 1647/8 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1647/28 ostatní plocha) v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

25. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 390/3 zastavěná 
plocha) o výměře 12 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní 
cenu ve výši 27.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

26. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 629/38 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům 
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 98.000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5. 

 

27. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní a plynovodní přípojky na pozemcích 
parc. č. 22/3, parc. č. 22/5, parc. č. 231/5, parc. č. 269, parc. č. 270, parc. č. 276 a  parc. č. 
277, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 686 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 552, objekt občanské 
vybavenosti, v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

28. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí části úhrady smluvní pokuty dle smlouvy č. MAJ-PR-VB/97/2011/S ze dne 20. 11. 
2011 společnosti STK - AUTOL OLOMOUC s.r.o. ve výši 80 000,- Kč se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy a požadovat úhradu části smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč po 
společnosti STK - AUTOL OLOMOUC s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

29. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace k jednotkám č. 550/1, č. 550/2, č. 
550/3, č. 550/4, č. 550/5, č. 550/6, č. 550/7, č. 550/8, č. 550/9, č. 550/10, č. 550/11, č. 
550/12, č. 550/13, č. 550/14, č. 550/15, č. 550/16, č. 550/17, č. 550/101, č. 550/102, č. 
550/103, č. 550/104, č. 550/105, č. 550/106, č. 550/107, č. 550/108, č. 550/109, č. 550/110, 
č. 550/111, č. 550/112, č. 550/113, č. 550/114, č. 550/115, č. 550/116, č. 550/117, č. 
550/118 a č. 550/119 vymezeným v pozemku parc. č. st. 978 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Povel, obec Olomouc, jehož součástí je bytový dům č.p. 550 a funkčně související 
pozemek parc. č. 93/4 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc a k jednotkám č. 551/1, č. 
551/2, č. 551/3, č. 551/4, č. 551/5, č. 551/6, č. 551/7, č. 551/8, č. 551/9, č. 551/10, č. 551/11, 
č. 551/12, č. 551/13, č. 551/14, č. 551/15, č. 551/16, č. 551/17, č. 551/18, č. 551/19, č. 
551/20, č.  551/21, č. 551/22, č. 551/23, č. 551/24, č. 551/25, č. 551/26, č. 551/27, č. 551/28, 
č. 551/29, č. 551/30, č. 551/31, č. 551/32, č. 551/33, č. 551/34, č. 551/35, č. 551/36, č. 
551/37, č. 551/101, č. 551/102, č. 551/103, č. 551/104, č. 551/105, č. 551/106, č. 551/107, č. 
551/108, č. 551/109, č. 551/110, č. 551/111, č. 551/112, č. 551/113, č. 551/114, č. 551/115, 
č. 551/116, č. 551/117, č. 551/118,  č. 551/119, č. 551/120, č. 551/121, č. 551/122, č. 
551/123, č. 551/124, č. 551/125, č. 551/126, č. 551/127, č. 551/128, č. 551/129, č. 551/130, 
č. 551/131, č. 551/132, č. 551/133, č. 551/134, č. 551/135, č. 551/136, č. 551/137, č. 
551/138, č. 551/139, a č. 551/140 vymezeným v pozemku parc. č. st. 977 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, jehož součástí je bytový dům č.p. 551 a funkčně 
související pozemek parc. č. 93/5 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

30. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby lávky na pozemku parc. č. 140 vodní 
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plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

31. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby mostu na pozemku parc. č. 1112/1 vodní 
plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 
majetkem státu Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

32. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku 
parc. č. 1118/6 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 
60 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 488, výroba, v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

33. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1118/6 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 60 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba č.p. 488, výroba, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 

 

34. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJ-PR/BVB/002001/2015/Sul 
ve znění dodatku č. 1, uzavřené dne 9. 10. 2015 s XXXXX, spočívající v prodloužení termínu 
pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti a kopie zápisu o 
předání stavby z 19. 2. 2019 na 31. 12. 2019 a k prodloužení termínu pro uzavření řádné 
smlouvy o zřízení služebnosti z 16. 6. 2019 na 30. 4. 2020 dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

35. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
PR/BVB/002327/2014/Slo uzavřené dne 6. 1. 2015 se společností RWE GasNet, s.r.o. (nyní 
společnost GasNet, s.r.o.), spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického 
plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene a kopie kolaudačního souhlasu z 16. 2. 2019 
na 1. 9. 2019 a k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného 
břemene z 16. 6. 2019 na 1. 1. 2020 dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

36. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

37. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 107 a parc. č. 388/8, vše ostatní plocha, uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 20 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba č.p. 27, obč. vyb., parc. č. 22, parc. č. 2/1, parc. č. 2/2, parc. č. 2/3, 
parc. č. 2/4, parc. č. 18/3, parc. č. 49/1, parc. č. 49/3, parc. č. 49/5, parc. č. 107 a parc. č. 
388/8, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Týneček a parc. č. 1623/1 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.9. 
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38. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 107 a parc. č. 388/8, vše ostatní 
plocha, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 20 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 27, obč. vyb., parc. č. 22, parc. č. 
2/1, parc. č. 2/2, parc. č. 2/3, parc. č. 2/4, parc. č. 18/3, parc. č. 49/1, parc. č. 49/3, parc. č. 
49/5, parc. č. 107 a parc. č. 388/8, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Týneček a parc. č. 1623/1 
ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 

 

39. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1249 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 

 

40. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1249 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 4.10. 

 

41. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1941/1 a parc. č. 1943, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
4.11. 

 

42. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1941/1 a parc. č. 1943, vše 
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 

 

43. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 370 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 

 

44. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 370 ostatní plocha v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
4.12. 

 

45. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 1963/2 a parc. č. 1963/8, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 

 

46. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 



 9 

podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1963/2 a parc. č. 1963/8, vše 
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.13. 

 

47. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 1. 2019 bod programu č. 2., bod č. 6.8. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemku parc. č. 812/30 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 

 

48. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 812/30 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 nepřítomni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 3. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Konzultanti: Válková, Drešr – odbor investic 
Major provedl materiálem. 
Konzultantka reagovala na dotazy a upozornila na nutnost navýšení rozpočtu související 
s výkupem pozemků na akci TT Nové Sady - 3. etapa. 
Drešr informoval o stavu přípravy této investiční akce. 
Byli přizváni konzultanti: Bogoč – odb. strategie a řízení; Sítek odb. dotačních projektů 
Sítek informoval o plánu financování 3. etapy z ITI- Program doprava, které bylo z časových 
důvodů přehodnoceno, akce bude financována až z dalšího programového období.  
Předkladatel konstatoval, že Zastupitelstvo by mělo výkup pozemků projednat v dubnu t.r. 
Návrh usnesení byl doplněn o nový bod: „RMO ukládá náměstku JUDr. Majorovi a 
náměstkyni Kolářové připravit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy bod 1.1 – 1.13“ (T: 
11.3.2019) 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje 
ZMO revokovat část 5 a 6, bodu 4 usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017, tj. bod 2.1 důvodové 
zprávy, ve věci schválení navrženého postupu dle důvodové zprávy, tedy pro další jednání s 
vlastníky navrhnout cenu pro výkup pozemků 1 000,- Kč/m2, 

 

3. doporučuje 
ZMO schválit postupovat dle postupu navrženého v důvodové zprávě, 

 

4. doporučuje 
ZMO schválit koupi části pozemku parc. č. 416/9 orná půda (dle GP parc. č. 416/85) o 
výměře 1728 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4878-092/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. 
Miroslava Dvořáka, ve výši 4.370.000,- Kč, 
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5. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemku parc. č. 12/2 orná půda o výměře 358 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 4874-088/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 
910.000,- Kč, 

 

6. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemku parc. č. 3/3 zahrada o výměře 1134 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 4876-090/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 
2.870.000,- Kč, 

 

7. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemku parc. č. 3/4 zahrada o výměře 1195 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 4877-091/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 
3.023.000,- Kč, 

 

8. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemku parc. č. 4/2 orná půda o výměře 1880 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 4875-089/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 
4.760.000,- Kč, 

 

9. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemku parc. č. 6/2 orná půda o výměře 1368 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 4868-082/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 
3.510.000,- Kč, 

 

10. doporučuje 
ZMO schválit koupi části pozemku parc. č. 6/2 (dle GP parc. č. 6/3) orná půda o výměře 622 
m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem č. 4868-082/18 ze dne 28. 12 .2018 znalce Ing. Miroslava 
Dvořáka, ve výši 1.570.000,- Kč, 

 

11. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemku parc. č. 5/2 orná půda o výměře 1574 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví Jaroslava Šarmana, za kupní cenu obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 4869-083/18  ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, 
ve výši 4.000.000,- Kč, 

 

12. doporučuje 
ZMO schválit koupi části pozemku parc. č. 5/2 (dle GP parc. č. 5/3) orná půda o výměře 
1309 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem č. 4869-083/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava 
Dvořáka, ve výši 3.310.000,- Kč, 

 

13. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemku parc. č. 7/2 orná půda o výměře 1201 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým 
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posudkem č. 4859-073/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 
3.080.000,- Kč, 

 

14. doporučuje 
ZMO schválit koupi části pozemku parc. č. 7/2 (dle GP parc. č. 7/3) orná půda o výměře 554 
m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem č. 4859-073/18 ze dne 28. 12 .2018 znalce Ing. Miroslava 
Dvořáka, ve výši 1.400.000,- Kč, 

 

15. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemku parc. č. 9/2 zahrada o výměře 465 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 4871-085/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 
1.191.000,- Kč, 

 

16. doporučuje 
ZMO schválit koupi části pozemku parc. č. 9/2 (dle GP parc. č. 9/3) zahrada o výměře 257 
m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem č. 4871-085/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava 
Dvořáka, ve výši 650.000,- Kč, 

 

17. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemku parc. č. 11/3 zahrada o výměře 271 m2 v k.ú. Povel, obec 
Olomouc, který mají ve společném jmění manželů manželé XXXXX, za kupní cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem č. 4873-087/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava 
Dvořáka, ve výši 690.000,- Kč, 

 

18. doporučuje 
ZMO schválit koupi části pozemku parc. č. 11/3 (dle GP parc. č. 11/8) zahrada o výměře 244 
m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který mají ve společném jmění manželů manželé XXXXX, 
za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4873-087/18 ze dne 28. 12. 
2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 620.000,- Kč, 

 

19. doporučuje 
ZMO schválit koupi pozemků parc. č. 11/4 zahrada o výměře 249 m2 a parc. č. 10/2 orná 
půda o výměře 574 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví XXXXX, za 
kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4872-086/18 ze dne 28. 12. 2018 
znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 2.101.000,- Kč, 

 

20. doporučuje 
ZMO schválit koupi částí pozemků parc. č. 11/4 (dle GP parc. č. 11/7) zahrada o výměře 191 
m2 a parc. č. 10/2 (dle GP parc. č. 10/5) orná půda o výměře 369 m2, vše v k.ú. Povel, obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 4872-086/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 
1.417.000,- Kč, 

 

21. doporučuje 
ZMO schválit koupi podílu o velikost ½ pozemku parc. č. 8/2 orná půda o výměře 936 m2 v 
k.ú. Povel, obec Olomouc, který mají ve společném jmění manželů manželé XXXXX, za 
kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018 
znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 1.200.000,- Kč, 
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22. doporučuje 
ZMO schválit koupi podílu o velikost ½ části pozemku parc. č. 8/2 (dle GP parc. č. 8/4) orná 
půda o výměře 468 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který mají ve společném jmění manželů 
manželé XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, 
ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 590.000,- Kč, 

 

23. doporučuje 
ZMO schválit koupi podílu o velikost ½ pozemku parc. č. 8/2 orná půda o výměře 936 m2 v 
k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava 
Dvořáka, ve výši 1.200.000,- Kč, 

 

24. doporučuje 
ZMO schválit koupi podílu o velikost ½ části pozemku parc. č. 8/2 (dle GP parc. č. 8/4) orná 
půda o výměře 468 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní 
cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018 
znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 590.000,- Kč, 

 

25. schvaluje 
závazek budoucího zrušení služebnosti umístění chodníku ve prospěch statutárního města 
Olomouce na pozemcích parc. č. st. 217 a parc. č. st. 248, oba v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc. 

 

26. ukládá 
připravit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy bod 1.1 - 1.13 

T: 11. 3. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora, Major Martin, JUDr., MBA, 

náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 4. 
Veřejná zakázka č. 18140 - Radnice Olomouc - oprava fasády a věže - zadání 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic 
Major uvedl bod. Vačkářová okomentovala průběh výběrového řízení. 
Major navrhl doplnit usnesení o úkol pro odbor investic: „Předložit na další jednání RMO Plán 
organizace výstavby“.  
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. o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen ZZVZ“), pro uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

b) postup dle § 125 ZZVZ v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na doložení 
dokladů v souladu s § 122 ZZVZ. 
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3. ukládá 
předložit na další jednání RMO Plán organizace výstavby 

T: 18. 2. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 
Bod programu: 4.1. 
Veřejná zakázka č. 19001 - Nákup elektrické energie na období 2020 - 2021 - zahájení 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová – odbor investic  
Tajemník uvedl bod. 
Po rozpravě byl vyškrtnut bod 3 a 4 usnesení.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. pověřuje 
a) tajemníka Magistrátu města Olomouce  Bc. Jana Večeře k podpisu přihlášek na 
obchodování na burze souvisejících s touto veřejnou zakázkou, 

b) věcně příslušné členy RMO k podpisu smluv o centralizovaném zadávání s městskými 
organizacemi, u těch, které mají ve své kompetenci. 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 5. 
MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve II. NP 
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Drešr okomentoval materiál a upozornil, že v průběhu akce byly zjištěny nedostatky 
v rozvodech, což mělo za následek značné navýšení nákladů. Z toho důvodu bylo 
doporučeno odboru školství provést technické zhodnocení objektů škol, jelikož se nejednalo 
o první případ.  
Návrh usnesení byl doplněn o nový bod: RMO ukládá vedoucímu odboru dotačních projektů 
připravit možnosti financování realizace akce z cizích zdrojů. (T: 11.3.2018) 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle bodu C důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
připravit možnosti financování realizace akce z cizích zdrojů 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
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Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 6. 
Kasárna Neředín - převzetí majetku 
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Major – uvedl bod. Materiál byl projednán bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
převzetí majetku dle předložené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
převzetí objektů SO 03, SO 04, SO 601 do majetku majetkoprávního odboru - po realizaci 
stavby 

T: prosinec 2020 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

4. ukládá 
převzetí objektu SO 701 do majetku odboru dopravy a územního rozvije  - po realizaci stavby 

T: prosinec 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 7. 
Pavelkova - autobusová zastávka - Smlouva o přeložce kabelů CETIN 
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Major – uvedl bod. 
Drešr reagoval na dotazy, zmínil nutnost nárokovat do rozpočtu náklady na další období. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností CETIN 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
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Bod programu: 8. 
Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce - přeložka ČEZ 
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic 
Major – uvedl bod. Materiál byl projednán bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

3. schvaluje 
uzavření konečné smlouvy o realizaci přeložky dle podmínek uvedených ve smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 9. 
Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic 
Drešr – okomentoval materiál. Konzultanti reagovali na dotazy. 
Z diskuse vyplynul úkol pro odbor investic – na poradu vedení připravit zdůvodnění navýšení 
výdajů na investiční akci Rekonstrukce podchodu Brněnská. 
Materiál projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-7 dle části C1 důvodové zprávy 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

3. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 8 dle části C1 důvodové zprávy 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 8-10 dle části C1 důvodové zprávy 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
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5. ukládá 
zrušit k 28.02.2019 zvláštní účet č. 7242002/0800 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-2 dle části C2 důvodové zprávy 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

7. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 2-3 dle části C2 důvodové zprávy 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

8. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 3-5 dle části C2 důvodové zprávy 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

9. ukládá 
zrušit k 28.02.2019 zvláštní účet č. 7257992/0800 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 10. 
Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Konzultanti: Konzultanti: Drešr, Válek – odbor investic 
Major – uvedl bod. Projednáno bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 11. 
Bytové záležitosti 
Konzultant: Zelenka – SNO, a.s. 
Konzultant předložil návrh na úpravu důvodové zprávy v bodě 1b) kde uvedený zájemce 
vybraný bytovou komisí byt odmítl, proto na jeho místo nastupuje zájemce schválený 
bytovou komisí jako náhradník. 
Dále předeslal, že se obrátí na náměstkyni pro ekonomiku ohledně investičního plánu SNO. 
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Usnesení: 
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. 9, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Holická 51, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
2a) 

d) Černá cesta 5, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2b) 

e) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2c) 

f) Černá cesta 27, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 se XXXXX dle důvodové zprávy bod 3) 

g) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 25, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 4) 

h) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 5) 

ch) Holická 51, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 6) 

i) Černá cesta 19, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 7) 

 

3. revokuje 
rozhodnutí RMO ze dne 10.12.2018 o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Černá 
cesta 27, Olomouc, XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 3) 

rozhodnutí RMO ze dne 10.12.2018 o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 25, 
I.P.Pavlova 62, Olomouc, XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 4) 

rozhodnutí RMO ze dne 10.12.2018 o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Černá 
cesta 21, Olomouc, XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 5) 

rozhodnutí RMO ze dne 14.1.2019 o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, Holická 
51, Olomouc, XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 6) 

rozhodnutí RMO ze dne 10.12.2018 o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14, Holická 51, 
Olomouc, XXXXX, XXXXX 

dle důvodové zprávy bod 8) 

 

4. schvaluje 
neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 8) 

 

5. nevyhovuje 
žádosti XXXXX o převedení nájemní smlouvy a Budoucí kupní smlouvy na byt č. 30, 
Topolová 7, Olomouc 
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dle důvodové zprávy bod 9) 

žádosti XXXXX o snížení sazby nájemného u bytu č. 62, I.P.Pavlova 62, Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 10) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, Hekela poukázal na možný střet zájmů a zdržel se 
hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 12. 
Rozpočtové změny roku 2019 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor 
Kolářová okomentovala materiál. 
Hélová citovala návrh odd. sportu na zařazení a vykrytí částky 200 tis. Kč, která souvisí 
s uhrazením faktur za srážkovou vodu – Andrův stadion. Radou města akceptováno. 
Návrh usnesení byl doplněn o nový bod: RMO schvaluje zařadit částku 200 tis. Kč do 
soupisu nekrytých požadavků a zároveň vykrýt z rezervy ekonomického odboru.“ 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

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

 

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

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

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

4. schvaluje 
zařadit částku 200 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků a zároveň vykrýt z rezervy 
ekonomického odboru 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 
 
Bod programu: 13. 
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
10/2018 o nočním klidu 
Konzultanti: Pospíšilová – odbor kancelář tajemníka, Horňáková – odbor kultury 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky  na nejbližší ZMO 4.3.2019 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kultury 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu: 14. 
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných 
prostranstvích SMOl 
Konzultanti: Pospíšilová – odbor kancelář tajemníka, Horňáková – odbor kultury 
Hekela uvedl bod. 
Z rozpravy vzešel návrh uložit městské policii vyhodnotit uplatňování vyhlášky. Návrh 
usnesení byl doplněn o nový bod: RMO ukládá řediteli MPO vyhodnotit a předložit RMO 
přehled uplatňování uvedené vyhlášky (T: leden 2020) 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky  na nejbližší ZMO 4.3.2019 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kultury 
 

4. ukládá 
řediteli Městské policie Olomouc vyhodnotit a předložit přehled uplatňování uvedené 
vyhlášky 

T: leden 2020 
O: ředitel Městské policie Olomouc 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
 
 
 
Bod programu: 15. 
Odborné komise 
Konzultant: Horňáková – odbor kultury 
Hekela uvedl bod. 
Pelikán navrhl doplnit materiál o návrh na rozšíření členů komise smart city a informační 
technologie o 3 členy. Návrh byl zapracován do důvodové zprávy a bodu 4 návrhu usnesení. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
upravený statut odborných komisí RMO dle přílohy č. 1 

 

3. ukládá 
předložit na základě návrhů jednotlivých odborných komisí aktualizaci preambulí komisí 

T: 15. 4. 2019 
O: vedoucí odboru kultury 
 

4. jmenuje 
členy komise cestovního ruchu, komise pro prevenci kriminality, komise pro výchovu a 
vzdělávání a komise smart city a informační technologie dle upravené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
Bod programu: 15.1  
Změny v KMČ (staženo) 
 
 
Bod programu: 16. 
Smlouva - kompostéry 
Konzultant: Matzenauerová – odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
Hekela uvedl bod. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
text smlouvy o výpůjčce kompostéru 

 

3. pověřuje 
vedoucího odboru městské zeleně a odpadového hospodářství podpisem smluv o výpůjčce 
kompostérů 

O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 17. 
Vila park Olomouc-bytový soubor A - smlouva k náhradní výsadbě  
Konzultanti: Matzenauerová, Štěpánková – odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství 
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Hekela uvedl bod. 
Štěpánková – vysvětlila podmínky kácení a okomentovala návrh výsadeb. Dále reagovala na 
dotazy členů rady. 
V návaznosti na rozpravu byl dán úkol odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
konzultoval s právním odborem úpravu podmínek smlouvy dle rozpravy v RMO. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o náhradní výsadbě dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
podpisem smlouvy náměstka Mgr. Hekelu 

O: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 18. 
Příprava lokalit pro dětská hřiště a sportoviště na rok 2020 
Konzultanti: Gerhardová - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
Hekela uvedl bod. 
Gerhardová okomentovala návrhy 4 lokalit, určených k realizaci v roce 2020, včetně 
fotodokumentace herních prvků. 
Kolářová navrhovala odložit schválení až po projednání rozpočtu na r. 2020. 
Materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
realizaci dětských hřišť v lokalitách dle bodu č.3 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru městské zeleně a odpadového hospodářství pořídit studie pro vybrané lokality 

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

4. ukládá 
odboru investic nárokovat vybrané lokality do rozpočtu města následně realizovat v roce 
2020 

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 zdržel se hlasování. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
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Bod programu: 19. 
Petice za dodržování nočního klidu v ul. Rožňavská 
Konzultanti: Jarmič – právní odbor; Skalický – ředitel MP 
Hekela uvedl bod s tím, že se jedná o opakovanou stížnost občanů dané lokality. Jako 
nápravná opatření navrhnul posílení hlídek MP a schůzku s provozovatelem podniku za 
účasti předsedy KMČ. Pokud by nedošlo ke zlepšení situace smírnou cestou, zváží rada 
vydání OZV o omezení provozní doby.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
text odpovědi petentům 

 

3. ukládá 
ihned odpovědět petentům 

T: 18. 2. 2019 
O: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
 

4. schvaluje 
text dopisu provozovateli baru 

 

5. ukládá 
ihned obeslat provozovatele baru dle závěru důvodové zprávy 

T: 18. 2. 2019 
O: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
 

6. ukládá 
MPO zintenzivnit hlídkovou činnost v lokalitě Rožňavská v době nočního klidu 

T: 18. 2. 2019 
O: ředitel Městské policie Olomouc 
 

7. ukládá 
MPO informovat RMO ohledně porušování nočního klidu v lokalitě Rožňavská za období 
únor až červen 2019 dle důvodové zprávy 

T: 15. 7. 2019 
O: ředitel Městské policie Olomouc 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
Bod programu: 20. 
Spolupráce s FA ČVUT v Praze 
Konzultanti: Křenková – útvar hlavního architekta 
Primátor okomentoval materiál a vyzdvihnul přínos spolupráce s FA ČVUT pro město. 
Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez úprav. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o spolupráci s FA ČVUT dle přílohy důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
Bod programu: 21. 
Komise hospodářského rozvoje 
Konzultanti: Bogoč, Struna – odbor strategie a řízení 
Hekela uvedl bod s tím, že se jedná o jmenování nových členů do Komise hospodářského 
rozvoje. Dále uvedl, že součástí materiálu je úprava Statutu a jednacího řádu citované 
komise. Materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
nové členy Komise hospodářského rozvoje dle předložené důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Statut a jednací řád Komise hospodářského rozvoje dle předložené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 22  
Kasárna Neředín (staženo) 
Materiál byl na návrh předkladatele stažen. Rada se bude i nadále uvedeným prostorem 
intenzivně zabývat s tím, že si vyžádá potřebné studie. 
 
 
Bod programu: 23  
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (staženo) 
 
 
Bod programu: 24. 
Nařízení, kterým se mění nařízení 2/2018 o placeném parkování v Olomouci 
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major okomentoval materiál. V materiálu bylo doplněno, že se jedná o Nařízení č. 1/2019. 
Schváleno bez připomínek. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
Nařízení č. 1/2019, kterým se mění nařízení 2/2018 o placeném parkování v Olomouci 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 25. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major uvedl bod. Předložený materiál byl schválen bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

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

 

4. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 3. důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
Bod programu: 26. 
Označení vlastníka 
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major okomentoval materiál a doporučil členům rady akceptovat návrhy odboru dopravy a 
územního rozvoje. Schváleno bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 nepřítomni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
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Bod programu: 27  
Karty typu D (staženo) 
 
 
Bod programu: 28. 
Povolení výjimky - pěší zóna 
Konzultant: Černý – 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: 9 hlasů pro, 2 nepřítomni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 29. 
Změna č. VII Územního plánu Olomouc - doplnění 
Konzultant: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Major uvedl bod. Černý krátce okomentoval navrhovanou Změnu č. VII Územního plánu 
Olomouc s tím, že bude dále postoupena ke schválení do ZMO. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
doplnění pořizované Změny č. VII Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 4.3.2019 návrh na doplnění pořizované Změny č. VII 
Územního plánu Olomouc 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
 
 
Bod programu: 30  
Bezpečnost informací v informačním systému SMOl (staženo) 
Materiál byl na návrh předkladatele stažen. 
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Bod programu: 31. 
Žádosti o dotace pro dobrovolné hasiče v roce 2019 
Major okomentoval materiál. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
podání žádostí dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu:  32. 
Darování nepotřebného majetku požární ochrany 
Major uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu usnesení byl jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
darování nepotřebného majetku dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
podpisem darovacích smluv dle přílohy důvodové zprávy 

T: 11. 3. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 
 
Bod programu: 33. 
Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku 
OSTR/INO/158/2019/Zem 
Pelikán uved bod. Předložený materiál byl schválen bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/158/2019/Zem 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
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přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 

T: 18. 2. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 34. 
Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku 
OSTR/INO/159/2019/Zem 
Pelikán okomentoval materiál s tím, že bude dále postoupen ke schválení v ZMO. Schváleno 
bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/159/2019/Zem pro 
příspěvkovou organizaci Hřbitovy města Olomouce dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 35. 
Programové dotace v oblasti cestovního ruchu 
Konzultant: Bartovská – odbor cestovního ruchu a sportu 
Záleská okomentovala materiál. Po diskusi došlo k úpravě přílohy 1b (žádosti nad 50 tis. Kč) 
u položky č. 6 (Univerzita Palackého v Olomouci), kde finanční částka navržená odbornou 
komisí bude přesunuta do Individuálních žádostí v oblasti cestovního ruchu. U ostatních 
žádostí rada respektovala návrh odborné komise. Upravený materiál byl jednohlasně 
schválen.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 do 50 tis. Kč dle příloh důvodové zprávy a z 
toho vyplývající rozpočtové změny 

 

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

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle upravené přílohy 1b 
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důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2019 
dle příloh důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

6. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy 

T: 20. 5. 2019 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 36. 
Programové dotace v oblasti sportu 
Konzultant: Hála – odbor cestovního ruchu a sportu 
Záleská uvedla bod. Konzultant krátce okomentoval hodnotící kritéria, která posuzovala 
Komise sportu a tělesné kultury při projednávání jednotlivých žádostí. Předložený materiál 
byl schválen bez úprav, rada plně akceptovala návrhy odborné komise.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 do 50 tis. Kč dle upravených příloh důvodové 
zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle upravených 
příloh důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle upravených příloh 
důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2019 
dle upravených příloh důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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6. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle upravených příloh důvodové zprávy 

T: 20. 5. 2019 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 37. 
Rodinná politika - darovací smlouvy 
Kolářová okomentovala materiál. Schváleno bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh darovací smlouvy, dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
uzavřít darovací smlouvy, dle důvodové zprávy 

T: 11. 3. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

4. schvaluje 
personální změny v pracovní skupině rodinné politiky SMOl, dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
Bod programu: 38. 
Dotace v sociální oblasti 
Konzultanti: Majer, Doleček, Prachniarová – odbor sociálních věcí 
Kolářová uvedla bod a doporučila radě města u všech žádostí akceptovat návrhy příslušné 
komise. Schváleno v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí do 50 000 Kč 

 

3. souhlasí 
s poskytnutím dotací z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 000 Kč 
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4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 000 Kč 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor statutárním městem Olomouc 

T: 25. 3. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35 
 
 
Bod programu: 39. 
Výpůjčky prostor klubů pro seniory 
Kolářová uvedla bod. Schváleno bez diskuse a bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh smlouvy, dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstkyni primátora Evu Kolářovou uzavíráním, případně ukončováním smluv o výpůjčce, 
dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36 
 
 
Bod programu: 40. 
Bytové záležitosti DPS 
Kolářová okomentovala materiál s tím, že je doporučeno přidělení bytu DPS dle pořadníku. 
Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37 
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Bod programu: 41. 
Organizační záležitosti 
Tajemník okomentoval organizační změnu v odboru životního prostředí. Předložený materiál 
včetně návrhu usnesení byl schválen v předloženém znění.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
část  12.  důvodové zprávy týkající se pouze odboru životního prostředí ze dne 28. 1. 2019 
bod programu č. 33 

 

2. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1.5. 2019 (týká se pouze odboru životního prostředí) 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38 
 
 
Bod programu: 41.1. 
Organizační záležitosti - umístění magistrátu 
Tajemník uvedl bod. Po diskusi byl v příloze materiálu doplněn další objekt pro jednání o 
možném odkupu a to Palackého 12 (Zubní klinika Fakultní nemocnice Olomouc). Takto 
upravený materiál byl jednohlasně schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
jednat s vlastníky objektů současného i budoucího umístění odboru agendy řidičů a 
motorových vozidel MMOl 

T: 25. 3. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města, Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

3. ukládá 
prověřit pozemky vhodné pro výstavbu vlastního objektu pro tři kapacitní varianty: 100, 200  
a 300 zaměstanců 

T: 15. 4. 2019 
O: vedoucí útvaru hlavního architekta 
 

4. ukládá 
vyčíslit orientační náklad vynaložený na výstavbu administrativního objektu v přepočtu na 
jednoho zaměstnance, bez vazby na vlastníka pozemku v kapacitních variantách 100, 200 a 
300 zaměstnanců 

T: 25. 3. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora, vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
prověřit možnost využití objektů dle důvodové zprávy a její přílohy z hlediska souladu s 
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Územním plánem města Olomouce a z hlediska jejich dopravní dostupnosti 

T: 15. 4. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města, Major Martin, JUDr., MBA, 

náměstek primátora, vedoucí útvaru hlavního architekta, vedoucí odboru 
strategie a řízení, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 

 

6. ukládá 
prověřit možnost odkupů objektů dle důvodové zprávy a její upravené přílohy 

T: 15. 4. 2019 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora, Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

7. ukládá 
prověřit stávající stav objektu Tomkova 40 v Olomouci Hejčíně a možnost čerpání dotačních 
titulů na jeho rekonstrukci 

T: 15. 4. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru dotačních projektů 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39 
 
 
 
Bod programu: 41.2. 
Organizační záležitosti 
Tajemník okomentoval materiál s tím, že výběrová komise doporučila k obsazení funkce 
vedoucího odboru strategie a řízení Ing. Zdeňka Bogoče. Schváleno bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru strategie a řízení 
Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 

 

2. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru strategie a řízení Magistrátu města Olomouce Ing. Zdeňka 
Bogoče s účinností od 12. 2. 2019 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 nepřítomen 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40 
 
 
Bod programu: 42. 
Různé 
Konzultanti: Křenková – útvar hlavního architekta; Jarmič – právní odbor 
Primátor uvedl bod. Jarmič shrnul dosavadní vývoj projednávaného materiálu. Křenková 
doplnila, že investor provedl úpravy dle požadavků občanů. Po diskusi byl materiál schválen 
bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
ihned odpovědět podateli 

T: 18. 2. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41 
 
 
Bod programu: 43. 
Odklad splátek dluhu - HCO, s.r.o. 
Konzultant: Jarmič – právní odbor 
Záleská okomentovala materiál s tím, že o odkladu splátek dluhu HCO, s.r.o. musí 
rozhodnout ZMO 4. 3. 2019. Schváleno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
usnesení RMO č. 18, bod 3 ze dne 14.1.2019 

 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
posunout splatnost závazků HCO, s.r.o. a uložit věcně příslušnému náměstkovi uzavřít 
dodatek č. 3 k dohodě o uznání dluhu a splátkovém kalendáři s termínem splatnosti 
nejpozději dne 30.6.2019 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 nepřítomni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42 

 

 
 
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 
 
 
 


