
 

USNESENÍ 
 

z 12. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 2. 2019 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Kontrola usnesení RMO a ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 18. 2. 2019 dle části A) upravené 
důvodové zprávy 

- informace o plnění usnesení  ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy 

- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy 

 

4. vypouští ze sledování 
- část 4, bodu 8 usnesení RMO ze dne 10. 10. 2017 týkající se akce tř. Míru - Neředínská-
úprava křižovatky 

- část 3, bodu 35 usnesení RMO ze dne 6. 2. 2018 týkající se aktualizace Analýzy a 
hodnocení rizik SMOl 

 

5. ukládá 
prověřit možnost úpravy projektové dokumentace na biodynamické osvětlení cyklostezky 
podél Mlýnského potoka 

T: 9. 12. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1. 
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2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 380/130 ostatní plocha o výměře 132 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 390/9 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
skončení pachtu dle pachtovní smlouvy uzavřené dne 19. 4. 2017 s panem XXXXX XXXXX 
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 887/213, parc. č. 887/249, parc. č. 887/254 a parc. č. 
887/255, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 887/250 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc       
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

6. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 887/251 ostatní plocha o výměře 74 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

7. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 887/251 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc       
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

8. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 887/252 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc       
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

9. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 887/253 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc       
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

10. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 887/256 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc      
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

11. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 887/257 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc      
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

12. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. st. 1146 zastavěná plocha a nádvoří a část 
pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 355 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. 
Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové 
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zprávy bod č. 2.2. 

 

13. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 15/21 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 

 

14. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 633/3 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc                 
dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

15. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. Maj/830/96/Jon ze dne 25. 11. 1998, ve znění dodatků č.1 
až č. 6 uzavřenou se společností Štěrkovny Olomouc a.s., jejímž předmětem je nájem 
pozemků parc. č. 1175/2 ostatní plocha o výměře 4 190 m2, parc. č. 1176 orná půda             
o výměře 385 160 m2 a parc. č. 1173 orná půda o výměře 363 370 m2, vše v k. ú. Grygov, 
obec Grygov. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně účelu nájmu z těžby 
štěrkopísků – provozování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve 
smyslu zák. č. 44/1988 Sb., v platném znění a za účelem provádění rekultivačních prací na 
údržbu pozemků a rekultivaci vytěžených pozemků, změně nájemného a doby nájmu z doby 
určité do 31. 12. 2019 na dobu určitou do 31. 12. 2024 dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

16. souhlasí 
s pozastavením projednávání žádosti spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Olomouc a spolku Veslařský klub Olomouc, z.s. o výpůjčku části pozemku parc. č. 1176 orná 
půda o výměře 163 779 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, žádosti spolku Kanál vodních 
sportů Olomouc, z. s. o nájem, případně výpůjčku části pozemku parc. č. 1176 orná půda       
o výměře 5 581 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, žádosti manželů XXXXX o prodej, případně 
nájem části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 779 m2 v k. ú. Grygov, obec 
Grygov, žádosti manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 5 
300 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, žádosti spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz 
pro Severní Moravu a Slezsko o výpůjčku, případně nájem části pozemku parc. č. 1176 orná 
půda o výměře 163 779 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov a žádosti pana XXXXX o nájem 
části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 40 000 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov     
do doby vyjmutí předmětné části pozemku z předmětu nájmu společnosti Štěrkovny 
Olomouc a.s. a ukládá odboru majetkoprávnímu MMOl informovat všechny žadatele o tomto 
rozhodnutí dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

17. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

18. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře 189 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

19. schvaluje 
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 64,10 m2 v 1. NP budovy č. p. 192, 
obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 8, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 614 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc - město, obec Olomou dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

20. schvaluje 
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 284,30 m2 v 1. NP a 1. PP 
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budovy č. p. 424, bydlení, Horní náměstí č. o. 23, která je součástí pozemku parc. č. st. 
375/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.9. 

 

21. schvaluje 
stanovení poměrné části výnosu z předmětu pachtu za rok 2018 v souladu s čl. III. pachtovní 
smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až 
č. 11 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. ve výši 10.000.000,- Kč bez DPH 
a odložení splatnosti u části tohoto pachtovného ve výši 2.145.567,- Kč bez DPH do 31. 1. 
2024 dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

22. schvaluje 
nájem částí pozemků parc. č. 94/148 o výměře 103 m2, parc. č. 124/46 o výměře 95 m2 a 
parc. č. 139/4 o výměře 569 m2, vše ostatní plocha a parc. č. 139/9 vodní plocha o výměře 
685 m2, vše v k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 960/4               
o výměře 217 m2, parc. č. 960/5 o výměře 391 m2 a parc. č. 964/4 o výměře 29 m2, vše 
ostatní plocha a parc. č. 961 vodní plocha o výměře 729 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí 
Moravy, s.p. statutárnímu městu Olomouc a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti umístění stavby mostů na pozemcích parc. č. 94/148, parc. č. 124/46 a parc. č. 
139/4, vše ostatní plocha a parc. č. 139/9 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc- město, obec 
Olomouc a pozemcích parc. č. 960/4, parc. č. 960/5 a parc. č. 964/4, vše ostatní plocha a 
parc. č. 961 vodní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p. ve prospěch 
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

23. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/003040/2016/Plh ze dne 16. 12. 2016 uzavřené 
se státní příspěvkovou organizací Národním památkovým ústavem, jejímž předmětem je 
nájem části pozemku parc. č. 532/2 ostatní plocha o výměře 281 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, 
obec Olomouc, ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Národního 
památkového ústavu, spočívající v prodloužení doby nájmu z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2021,     
v udělení souhlasu s umístěním parkovacího závorového systému na předmětu nájmu a 
stanovení podmínek pro jeho provozování, v upřesnění účelu nájmu a ve zvýšení nájemného 
dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

24. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 732/15 orná půda o výměře 21 m2 v k. ú. 
Nemilany, Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

25. schvaluje 
nájem 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 panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

26. nevyhovuje 
žádostem pana XXXXX a paní XXXXX o nájem 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 dle důvodové zprávy 
bod č. 3.5. 

 

 

 



 5 

27. schvaluje 
výběr nájemce prostoru - parkovacího místa č. 10 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
484, obč. vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, mezi paní XXXXX, panem XXXXX, manželi 
XXXXX, manželi XXXXX a manželi 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. 3.6. 

 

28. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nepřijetí nabídky paní XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce 
k budově č. e. 3, rod. rekr, na pozemku parc. č. st. 1664 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

29. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nepřijetí nabídky paní XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce 
k budově č. e. 6, rod. rekr, na pozemku parc. č. st. 604 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

30. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nepřijetí nabídky ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na uplatnění 
předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, jiná stavba,               
na pozemku parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

31. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemků parc. č. 590/8 o výměře 303 m2, parc. č. 590/26 o výměře 70 m2, parc. č. 
590/27 o výměře 197 m2, parc. č. 590/29 o výměře 10 m2, parc. č. 590/30 o výměře 7 m2, 
parc. č. 590/31 o výměře 63 m2, parc. č. 590/32 o výměře 11 m2, parc. č. 590/38 o výměře 
61 m2, parc. č. 590/39 o výměře 29 m2 a parc. č. 590/40 o výměře 10 m2, vše ostatní plocha 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši 1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

32. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem pozemku parc. č. 224/5 orná půda o výměře 1634 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

33. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 224/5 orná půda v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 375 ostatní plocha v k. ú. Topolany          
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 

 

35. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 439 zahrada o výměře 325 m2, parc. č. 438 
zahrada o výměře 448 m2, části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 69 m2 a 
části pozemku parc. č. 436/1 ostatní plocha o výměře 195 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

36. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 615 ostatní plocha (dle GP parc. č. 615/2 ostatní plocha)         
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o výměře 28 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX               
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 40 490,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.8. 

 

37. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1796 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti RESTA s.r.o., za kupní cenu ve výši 252 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.9. 

 

38. schvaluje 
postup řešení smluvních pokut v budoucích darovacích/kupních smlouvách dle důvodové 
zprávy bod č. 5.1. 

 

39. schvaluje 
postup řešení smluvních pokut ve smlouvách o udělení souhlasu se stavbou dle důvodové 
zprávy bod č. 5.1. 

 

40. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně 12 parkovacích 
stání a dešťové kanalizace, vodovodu DN 100, jednotné kanalizace DN 300 a veřejného 
osvětlení budované v rámci stavby „Zahrady Novosadská“ se společností Xena Bohemia, 
a.s., dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

41. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu DN 100 a tlakové 
kanalizace d90 a d63 budované v rámci stavby „Výstavba 15 RD – Zahrady Chválkovice“ se 
společností ZAMAPARK s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

42. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 100 a tlakové kanalizace d90 a d63 se společností ZAMAPARK s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

43. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 9. 2018 bod programu 3, bod 6.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu V1 a V2, smíšené 
kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Rezidenční soubor – 
rodinné domy, infrastruktura“ se společností Zelené zahrady s.r.o., dle důvodové zprávy bod 
č. 5.5. 

 

44. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu DN 100, smíšené 
kanalizace DN 300, chodníků a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Rezidence 
Demlovka“ se společností Zelené zahrady s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

45. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 9. 2018, bod programu 3, bod č. 6. 7. důvodové zprávy ve věci 
schválení změny smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/56/2005/S ze dne 11. 11. 2005, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 11, uzavřené se společností Zelené zahrady s.r.o. na pronájem částí 
pozemků parc. č. 106/2 ostatní plocha o výměře 1 228 m2 a parc. č. st. 427 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, statutárnímu městu 
Olomouc, spočívající ve změně subjektu pronajímatele na společnost Simplon Power s.r.o., 
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ve změně předmětu nájmu na části pozemků parc. č. 106/13 ostatní plocha o výměře 312 
m2 a parc. č. 322/1 ostatní plocha o výměře 41 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc,          
ve změně doby nájmu na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní dobou, a v doplnění 
povinností ze strany pronajímatele vztahujících se k realizaci přeložky cyklostezky a               
k realizaci výstavby bytového komplexu, vše dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

46. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 9. 2018, bod programu 3, bod č. 6. 7. důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti společnosti Simplon Power s.r.o. o změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-
NS/56/2005/S ze dne 11. 11. 2005, ve znění dodatků č. 1 až č. 11, uzavřené se společností 
Zelené zahrady s.r.o. na pronájem částí pozemků parc. č. 106/2 ostatní plocha o výměře           
1 228 m2 a parc. č. st. 427 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, statutárnímu městu Olomouc, spočívající ve změně doby nájmu na dobu 
neurčitou s roční výpovědní dobou dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

47. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/56/2005/S ze dne 11. 11. 2005, ve znění dodatků č. 
1 až č. 11, uzavřené se společností Zelené zahrady s.r.o. na pronájem částí pozemků parc. 
č. 106/2 ostatní plocha o výměře 1 228 m2 a parc. č. st. 427 zastavěná plocha a nádvoří      
o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, statutárnímu městu Olomouc, 
spočívající ve změně subjektu pronajímatele na společnost Simplon Power s.r.o., ve změně 
předmětu nájmu na část pozemku parc. č. 106/13 ostatní plocha o výměře 1 047 m2 a 
pozemku parc. č. 322/1 ostatní plocha o výměře 194 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
ve změně doby nájmu na dobu neurčitou s roční výpovědní dobou, a v doplnění povinností 
ze strany pronajímatele vztahujících se k realizaci přeložky cyklostezky a k realizaci výstavby 
bytového komplexu, vše dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

48. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavbu kanalizace DN 250 na pozemcích parc. č. 831/1 orná 
půda, parc. č. 827/2 a parc. č. 432/25, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
se společností  Projekt Slavonínská, s.r.o., jako prodávajícím, za kupní cenu ve výši 121,- Kč 
včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

49. schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/2/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Projekt Slavonínská, 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

50. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 432/25 ostatní 
plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce                   
dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

51. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, chodníků a 87 parkovacích stání na 
pozemcích parc. č. 235/23, parc. č. 235/25, parc. č. 235/24 a parc. č. 235/27, vše orná půda, 
parc. č. 235/68, parc. č. 235/71, parc. č. 235/80, parc. č. 235/112, parc. č. 235/113, parc. č. 
485/6, parc. č. 536/1 a parc. č. 235/115, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc,       
se společností STAFOS - REAL, s.r.o., za kupní cenu ve výši 1.089,- Kč včetně DPH,        
dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
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52. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 170/10 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti 
Marzio,s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 480 600,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod   
č. 1.1. 

 

53. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016,          
ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2017 uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín, 
spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 170/10 orná půda o výměře 512 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc z předmětu pachtu dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 

 

54. schvaluje 
zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č.  98/10 orná půda, parc. č. 170/1 orná půda, 
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a parc. č. 798/2 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje 
ZMO schválit uzavření dohody o zrušení účinnosti budoucích darovacích smluv                    
č. BDS/OI/299/2011/Kli ze dne 23. 1. 2012 a č. S-2006/1360/OHP ze dne 18. 10. 2006, 
uzavřených mezi statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem, 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Veřejná zakázka č.  19017 - FZŠ Komenium 8. května - 
restaurování sálu Komenium - VI. a VIII. etapa - zahájení, 
komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 
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4. pověřuje 
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc., náměstka primátora 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 

c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Hasičská zbrojnice Chválkovice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje 
ZMO schválit  společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. příspěvek na realizaci 
komunikační přípojky k HZ Chválkovice ve výši 56 000,-Kč 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

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

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Sokolská 48, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
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XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc 

XXXXX Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc 

XXXXX, Topolová 9, 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, Sladkovského 1C, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 

  

b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérové byty: 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
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XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Holečkova 9, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – DPS 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

  

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

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
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XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc - bezbariérový byt - na 1 měsíc, opakované stížnosti na 
chování nájemkyně 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc - na 3 měsíce 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc - na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc - na 3 měsíce 

dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d) 

 

2. Upravenou přílohu č. 3 na rok 2019 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu 

dalších práv a povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění dodatků č. 1 až č. 7 

dle důvodové zprávy bod 3) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Rozpočtové změny roku 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2019 
dle důvodové zprávy 

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

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 7. 
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8 Zařazení do soupisu nekrytých požadavků - havarijní stav 
střechy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zařazením požadavku ve výši 1 250 000,--Kč do soupisu nekrytých požadavků rozpočtu 
SMOl dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s finančním vykrytím požadavku ve výši 1 250 000,-- Kč pro Fakultní základní školu             
dr. Milady Horákové a Mateřskou školu Olomouc za účelem odstranění havarijního stavu 
střechy dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 7.1. 
 

 

9 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok 2020 - 
2022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok 2020 - 2022 
včetně všech příloh 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

10 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a 
rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí   2018  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

11 Projekty rozvoje tramvajové dopravy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení ve spolupráci s vedoucím odboru investic, vedoucím 
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odboru dotačních projektů a výkonným ředitelem Dopravního podniku města Olomouce, a.s., 
pravidelně ke konci kalendářního čtvrtletí informovat Radu města Olomouce o postupu 
přípravy a realizace projektů rozvoje tramvajové dopravy dle důvodové zprávy 

T: čtvrtletně 
O: vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru investic, vedoucí odboru 

dotačních projektů, ředitel Dopravního podniku města Olomouce, a.s. 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 10. 
 

 

12 Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se záměrem revitalizace objektu bývalé výměníkové stanice na centrální spisovnu dle přílohy 
DZ a s podáním žádosti o dotaci na tuto revitalizaci z programu Podpora regenerace 
brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

 

3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit obsah projektu regenerace území brownfiledu a 
podání žádosti o dotaci na jeho revitalizaci z programu MMR Podpora regenerace 
brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

 

4. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit Zastupitelstvu města Olomouce k projednání a 
schválení obsah projektu regenerace území brownfiledu a podání žádosti o dotaci na jeho 
revitalizaci, a to na jeho nejbližší zasedání 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

5. ukládá 
vedoucímu odboru dotačních projektů podat žádost o dotaci (na projekt s názvem 
Rekonstrukce bývalé výměníkové stanice na centrální spisovnu) v rámci programu Podpora 
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

T: 20. 5. 2019 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 11. 
 

 

13 Multifunkční hala Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Institucionální obsazení Řídícího výboru projektu a Pracovní skupiny ke specifikaci využití 
multifunkční haly dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení ve spolupráci s vedoucím odboru investic a Řídícím 
výborem projektu pravidelně ke konci kalendářního čtvrtletí informovat Radu města 
Olomouce o postupu přípravy a realizace projektu Multifunkční haly Olomouc dle upravené 
důvodové zprávy 

T: čtvrtletně 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 12. 
 

 

14 Protipovodňová opatření IV.etapa - smlouva o poskytnutí 
dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci IV.etapy protipovodňových opatření 

 

3. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit k projednání a schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 4.3.2019 návrh Smlouvy o poskytnutí dotace 
na realizaci IV.etapy PPO 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 

15 Opravy komunikací 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výběr oprav určených k realizaci v r. 2019 dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje zajistit v r. 2019 realizaci RMO schválených oprav 

T: 25. 11. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

16 Smlouva o společném zadávání, zhlaví na ulici Palackého 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
smlouvu o společném zadávání dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o společném zadávání 

T: 11. 3. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

17 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ŠNYT MIKULDA         
v ulici  28.října 3, Olomouc, v rozsahu 40 m2 pro fu Mikulda Kalda s.r.o., 28.října 463/3, 779 
00 Olomouc,  na dobu od 20.4. do 30.9. 2019. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ HOSPODA 
v ulici Dolní náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 45,5m2 + 39m2 pro žadatele XXXXX, Roháče   
z Dubé 642, 783 91 Uničov, na dobu od 1.4. do 31.9. 2019. 

 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA 
na Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 92,5 m2 pro žadatele fu RK Invest, spol.s r.o. 
Dornych 2, 602 00 Brno, na dobu od 1.4. do 14.10. 2019. 

 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA 
DIVADELNÍ KLUB v ulici  Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 50 m2 pro žadatele fu RK 
Invest s.r.o., Dornych 2a, Trnitá 420, 602 00 Brno,   na dobu  od 1.4. do 14.10. 2019. 

 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO 
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 52+35 m2 pro žadatele fu AVINCOFFE 
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s.r.o., Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2019 (na chodníku) a na dobu         
od 1.5. do 31.8. 2019 ( na pódiu ) 

 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POD LIMPOU          
na Dolním náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 52,5 m2 pro žadatele fu PROLEGU s.r.o., Dolní 
náměstí 22/43, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2019. 

 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení DIAMOND CAFÉ         
v ulici Uhelná 6, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatelku XXXXX, Neředínská 24, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRATTORIA               
v ul. tř.Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 86,46 m2 pro žadatele XXXXX, Dlouhá 38, 772 00 
Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice 
RADEGASTOVNA v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 pro žadatele XXXXX , 
Bryksova 576/5, 783 01 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2019. 

 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIVNÍ BAR FLORIDA 
v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 18,02 m2 pro žadatele XXXXX , Bryksova 576/5, 
783 01 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2019. 

 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MORAVSKÁ 
RESTAURACE na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 61,82 m2 pro žadatelku 
XXXXX, Karafiátova 13, 779 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VARNA v ulici 
Riegrova 6, Olomouc, v rozsahu 70,08 m2 pro žadatele fu CLUBZONE s.r.o., Pod Kopečkem 
149/11, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA 
MADLEN na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 102,60  m2 pro žadatele fu Madlen 
cukrárna s.r.o., Dolní náměstí 195/6,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2019. 

 

15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici 
Švédská 3, Olomouc, v rozsahu 55 m2 pro žadatele XXXXX, Horní náměstí 583, 779 00 
Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2019. 

 

16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení FOOD EXPRES v ulici 
Dolní náměstí 22/43, Olomouc, v rozsahu 30m2 pro žadatele XXXXX, Riegrova 392/21, 779 
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00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

17. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MORGAN´S 
RESTAURANT v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 82,74 m2 pro žadatele   fu 
FREEMORGAN club s.r.o., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  
2019. 

 

18. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ZHU TE MIAO   v ulici 
Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 35,20 m2 pro žadatele fu HONG TAI YANG s.r.o.,  Na 
Provaznici 2063/3, 150 00 Praha 5,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2019. 

 

19. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ESPRESSO BAR 
ILLY v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatelku XXXXX, Družební 768/2a, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2019. 

 

20. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROXBURY v ulici 
Chválkovická 4, Olomouc, v rozsahu 13,50m2 pro žadatelku XXXXX, Družební 768/2a, 779 
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

21. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CROSS CAFE v ulici 
Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 31 m2 pro žadatele XXXXX, Závoří 3021/21, 700 30 
Ostrava 30, na dobu od 1.4. do 29.9. 2019. 

 

22. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOVE COFFEE v ulici 
Masarykova 56 , Olomouc, v rozsahu 36,60 m2 pro žadatele XXXXX, Horova 1298/5a, 779 
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

23. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ PALÁC v ulici 
1.máje 27, Olomouc, v rozsahu 24 m2  pro žadatele fu ANAVIKO MADE s.r.o., 1.máje 27, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

24. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURANT U 
MOŘICE v ulici Opletalova 1 , Olomouc, v rozsahu 204 m2 + 2m2 pro žadatele  fu 
Restaurant Mořic s.r.o., Opletalova 364/1, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2019 
. 

 

25. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL 
v ulici tř.Svobody 18, Olomouc, v rozsahu 13,2 m2 + 4m2  pro žadatele  fu Restaurace 
Drápal s.r.o., Havlíčkova 637/1,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 5. do 30.9.  2019. 

 

26. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BEERBAR NA 
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STOJÁKA na Horním náměstí 15, Olomouc, v rozsahu 50,4 m2 pro žadatele fu 
GASTROPROJEKT PIVOVAR Olomouc, s.r.o., Václava III. 248/26, 779 00 Olomouc, na 
dobu od 1.4. do 31.10.2019. 

 

27. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinotéka U TŘÍ 
BRATŘÍ v ulici Hrnčířská 6, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2 pro žadatele XXXXX, Hrnčířská 6, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2019. 

 

28. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HERNA-BAR 
PENALTA   v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele fu REDOS 
Invest s.r.o.,  se sídlem Wellnerova 3c, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2019. 

 

29. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE 
LEGUÁN v ulici tř.Svornosti 15, Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele XXXXX, Albertova 
3d, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

30. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení AMERICAN GRILL      
v ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 48m2 pro žadatelku XXXXX, Vyšehorky 65, 
Líšnice, 789 85 Mohelnice, na dobu od 1.4. do 30.9.2019. 

 

31. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení JAZZ FRESH CAFÉ  
v ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2  pro žadatele Spolek přátel olomouckého 
jazzu, Sokolská 48, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

32. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR KOKTEJLY A 
SNY v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 48,6 m2 pro žadatele fu Koktejly a sny Catering 
s.r.o., Bořivojova 7,  779 00 Olomouc, na dobu  od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

33. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  GIN & TONIC – 47 
OPIC  v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 37,5 m2  pro žadatele   fu Secret Bottles s.r.o., 
Bořivojova 7,  779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

34. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LA GIRALDILLA        
v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 75,34 m2 pro žadatele fu ŠERO CATERING, s.r.o., 
Mlýnská 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2019. 

 

35. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR MI CASA SU 
CASA v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 56,25 m2 pro žadatele XXXXX, Polská 59, 779 
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2019. 

 

36. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MINIPIVOVAR  
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RIEGROVKA v ulici  Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele fu VALLIUMUS 
s.r.o.,Dolnoměcholupská 217/8, 102 00 Praha 102,   na dobu  od 1.4. do 31.10.  2019. 

 

37. ukládá 
útvaru hlavního architekta ve spolupráci s odborem dopravy a územního rozvoje předložit 
návrh reklamních "Áček" před provozovnami v MPR 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí útvaru hlavního architekta, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

18 Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD na území statutárního města 
Olomouce s účinností od 1. 7. 2019 dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat dopravce DPMO, a.s. a KIDSOK, p.o. 

T: 25. 3. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

19 Obslužnost Týnečka v době uzavírky u obce Tovéř 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výlukový jízdní řád linky č. 31 a postup dle důvodové zprávy a upravené přílohy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

20 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husova dle bodu 1. důvodové zprávy 

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

21 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

22 Náhrada za změnu v území v k.ú. Slavonín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
předložit materiál pro rozhodnutí o náhradě za změnu v území na nejbližší zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

23 Stavební uzávěra v ploše 03/056P - další postup 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup podle varianty B důvodové zprávy 

O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

3. vydává 
usnesení o ukončení řízení o návrhu na vydání územního opatření o stavební uzávěře          
v ploše označené v Územním plánu Olomouc 03/056P 
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4. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, ukončení řízení o návrhu na vydání územního 
opatření o stavební uzávěře v ploše označené dle Územního plánu Olomouc 03/056P 
veřejnou vyhláškou 

T: 25. 3. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

24 Lokalita Šantovka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním námitky dle upravené přílohy č.2 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 23. 
 

 

25 Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou DZ 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
rozdělit prostředky státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2019 včetně 
povinné finanční spoluúčasti města mezi 5 akcí obnovy podle tabulky „Rekapitulace akcí 
obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací                
a městských památkových zón na rok 2019“  v příloze důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit tento návrh rozdělení ke schválení v Zastupitelstvu města Olomouce na nejbližším 
zasedání ZMO 

T: zasedání ZMO 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
požádat o navýšení z rezervy PR MPR a MPZ pro akci obnovy restaurování centrální kupole 
kostela sv. Michala 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
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26 Lesy města Olomouce, a.s., aktuální problematika 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
oddělení veřejných zakázek odboru investic Magistrátu města Olomouce v součinnosti          
s OŽP a LMO, a.s. připravit výběr zpracovatele lesního hospodářského plánu v souladu         
s platnou právní úpravou 

T: 30. 9. 2019 
O: ředitel Lesů města Olomouce, a.s., vedoucí odboru životního prostředí 
 

3. ukládá 
pokračovat v přípravě revitalizačních opatření a předložit RMO návrh dalšího postupu včetně 
finančního krytí a případně dalších požadavků na rozpočet 2019 

T: 20. 5. 2019 
O: ředitel Lesů města Olomouce, a.s., vedoucí odboru životního prostředí 
 

4. ukládá 
seznámit RMO s výsledky jednání o Plánu péče PR Království 

T: 20. 5. 2019 
O: ředitel Lesů města Olomouce, a.s., vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

27 Dodatek č. 16 ke Smlouvě o údržbě historických parků s VFO, 
a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č.16  Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu dle 
přílohy důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
podpisem Dodatku č.16 náměstka primátora Mgr. Hekelu 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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28 Smlouvy o náhradních výsadbách FNO a UP Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

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

 

3. pověřuje 
podpisem smlouvy náměstka primátora Mgr. Hekelu 

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

29 Bezpečnost informací v informačním systému SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit dokument „Bezpečnost informací v IS SMOl“ podle návrhu předloženého v příloze     
č. 2 

 

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

Bod programu: 28. 
 

 

30 Změny ve stanovách v akciových společnostech 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
doplněnou důvodovou zprávu 

 

2. navrhuje 
zastupitelstvu rozhodnout o změně stanov společností 

• Výstaviště Flora Olomouc, a. s.  

• Technické služby města Olomouce, a. s. 

• Správa nemovitostí Olomouc, a. s. 

• Dopravní podnik města Olomouce, a. s. 

• Lesy města Olomouce, a. s.  

• AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 

dle důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
s postupem dle doplněné důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 29. 
 

 

31 Změny v KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
členy KMČ 3 Hejčín, 7 Lazce, 11 Tabulový Vrch a 25 Svatý Kopeček  dle upravené 
důvodové zprávy 

 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

32 Odpověď na podnět občanů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odpovědět dle upravené důvodové zprávy 

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

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

33 Cena města Olomouce 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2018 a Ceny za počin roku 2018 dle důvodové 
zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
udělit Ceny města Olomouce za rok 2018 a Ceny za počin roku 2018 dle usnesení bodu č.2 
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4. ukládá 
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2018 a Ceny za počin roku 2018 
Zastupitelstvu města Olomouce 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kultury 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

34 Vzory smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Olomouce dle příloh č. 1 a č. 2 důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33. 
 

 

35 Dotační program odboru kanceláře primátora 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dotační program dle důvodové zprávy a upravené přílohy důvodové zprávy 

 

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

T: 11. 3. 2019 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 34. 
 

 

36 Dotace v oblasti kultury 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně přílohy 
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2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 do 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn 

 

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

 

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

 

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

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

T: květen 2019 
O: vedoucí odboru kultury 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

37 Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy 

 

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

T: 25. 3. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

38 Dotační program: Průvodcovská služba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 
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včetně příloh 

 

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

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemcem dle 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 příloh důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi 

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 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

39 Dotace v oblasti Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 do 50 tis. Kč dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č. 1 
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 č. 2 
důvodové zprávy 

 

 

 

 

 



 29 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2019 
dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 

 

40 Dotace v oblasti Podpora vysokých škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 včetně rozpočtových změn a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 

41 Dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 v oblasti Podpora 
využití volného času dětí a mládeže včetně upravených příloh č. 1 a č. 2 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 do 50 tis. Kč dle upravené přílohy                     
č. 1 důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle upravené 
přílohy č. 1 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               
č. 2 důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2019 
dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 

 

42 Žádost o změnu kapacity školy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
souhlasné stanovisko k navýšení kapacity základní školy dle důvodové zprávy s účinností    
od 1.9.2019 

 

3. ukládá 
informovat ředitelku školy o přijatém usnesení 

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

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 

 

43 Prorodinná politika SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s Koncepcí prorodinné politiky statutárního města Olomouce na roky 2019-2021,                
dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit na nejbližším jednání ZMO ke schválení návrh Koncepce prorodinné politiky 
statutárního města Olomouce na roky 2019-2021, dle důvodové zprávy 

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

4. ukládá 
předložit RMO do 31. 3. zprávu o realizaci aktivit rodinné politiky, dle důvodové zprávy 

T: ročně 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 42. 
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44 Harmonogram přípravy plánu sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s předloženým postupem tvorby 5. komunitního plánu sociálních služeb 

 

3. schvaluje 
změny v Realizačně manažerském týmu komunitního plánování sociálních služeb města 
Olomouce, dle bodu 2. důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 43. 
 

 

45 Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 44. 
 

 

46 Audit hospodaření oddělení Domov pro ženy a matky s dětmi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření uvedená v části IV.B předložené Zprávy č. 26/2018 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 45. 
 

 

47 Průběžná zpráva z veřejnosprávní kontroly 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 46. 
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48 Statut a Jednací a organizační řád kontrolního výboru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 47. 
 

 

49 Stanovení termínu a návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. stanovila 
- termín konání 3. zasedání ZMO: na pondělí 4. 3. 2019 od 9:00 hodin 

- místo konání 3. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 

 

3. souhlasí 
s návrhem programu 3. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 48. 
 

 

50 Olomoucké listy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
doplnění redakční rady o dva členy dle upravené důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
vypovězení smlouvy dodavateli Profi-Tisk Group, s.r.o. 

 

4. ukládá 
oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu předložit RMO návrh koncepce a 
statut Olomouckých listů vydávaných statutárním městem Olomouc od 1. září 2019 

T: 15. 7. 2019 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 49. 
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51 Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města 
Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 50. 
 

 

52 Využívání ledové plochy zimního stadionu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o využívání ledové plochy zimního stadionu uvedené v předložené důvodové 
zprávě 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 51. 
 

 

53 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na 
veřejných prostranstvích - HC Olomouc, s.r.o. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
společnosti HC Olomouc, s.r.o., Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc, IČ: 258 49 123 výjimku      
ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a 
žebrání na veřejných prostranstvích na sportovní akci "Tipsport extraliga ledního hokeje"      
ve dnech uvedených v důvodové zprávě 

 

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

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

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 52. 
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54 Zahraniční služební cesty 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
plán zahraničních aktivit na rok 2019 

 

3. schvaluje 
účast na zahraničních služebních cestách dle  důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 53. 
 

 

55 Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené s 
Vlastivědným muzeem Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené s Vlastivědným muzeem Olomouc          
dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 54. 
 

 

56 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v oddělení zprostředkující subjekt ITI a v odboru strategie a řízení 
Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 55. 
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57 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. jmenuje 
do funkce vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města 
Olomouce PhDr. Janu Matzenauerovou s účinností od 19. 2. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 55.1. 
 

 

58 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Olomouce          
Ing. Jitku Běhalovou s účinností od 19. 2. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

Bod programu: 55.2. 
 

 

59 Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování 
zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změna 
navrhovaného zástupce SMOl do představenstva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
delegování zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu navrhovaného zástupce SMOl do představenstva  Vodohospodářské společnosti 
Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 56. 
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60 Reklamační řízení na Výstavišti Flora Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 57. 
 

 
 
 

 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r. 
primátor města Olomouce 

JUDr. Martin Major, MBA v.r. 
1. náměstek primátora 

  

 


