
 

USNESENÍ 
 

z 14. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 3. 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 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 25. 3. 2019 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 

 

3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu 8 usnesení RMO z 24. 1. 2017 týkající se bodu Kasárna Neředín 

- část 3 bodu 42 usnesení RMO z 24. 1. 2017 týkající se bodu Různé - výzva 09 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
neuplatnění předkupního práva k budově bez čp/če, jiná stavba, ve vlastnictví společnosti 
CAPITAL SECURITY s.r.o., stojící na pozemku parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce             
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 954/1 ostatní plocha o výměře 8,75 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 820 zahrada o výměře 286 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
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4. bere na vědomí 
přechod nájmu dle smlouvy o nájmu ze dne 31. 10. 2016 uzavřené s panem XXXXX, jejímž 
předmětem je nájem části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, na paní XXXXX a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu ze dne 
31. 10. 2016 uzavřené s panem XXXXX ve věci přechodu nájmu na paní XXXXX                
dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

5. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

6. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 380/130 orná půda o výměře 132 m2                    
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

7. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 461/2 lesní 
pozemek) o výměře 100 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za pozemek parc. č. 697 ostatní plocha o výměře 3 335 m2 v k. ú. Cholina, obec 
Cholina ve vlastnictví obce Cholina dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

8. schvaluje 
záměr směnit pozemky parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc a parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc      
ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za části pozemků parc. č. 962/1 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a parc. č. 959/10 ostatní 
plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

9. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 282/1 ostatní plocha o výměře 23 m2             
v k. ú. Lazce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna                  
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

10. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 1721/67 ostatní plocha o výměře 166 m2          
a parc. č. 1721/69 ostatní plocha o výměře 401 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc. Výměra bude upřesněna po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

11. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 388/23, parc. č. 388/67 a parc. č. 388/69, vše ostatní plocha 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

12. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 812/94 a parc. č. 812/95, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

13. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 48/7 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
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14. nevyhovuje žádosti 
společnosti ELPREMO spol. s.r.o o uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním 
příjezdu na pozemku parc. č. 48/7 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

15. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 841/110 ostatní plocha (dle GP parc. č. 841/168 ostatní 
plocha) o výměře 107 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

16. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 827/7 ostatní plocha o výměře 4 180 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

17. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 173 m2                  
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

18. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

19. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

20. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 543/20 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

21. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 502 ostatní plocha o výměře 92 m2                       
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

22. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 4. 2018, bod programu 2, bod 3. 11. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu části pozemku parc. č. 418 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

23. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 418 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

24. schvaluje 
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 137,39 m2 v 1. NP budovy     
č. p. 1, byt. dům, Pavelčákova č. o. 21, která je součástí pozemku parc. č. st. 464 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

 

25. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 464 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13,75 
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 1, byt. dům,         



 4 

ul. Pavelčákova č. o. 21 dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

26. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 36,19 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, bydlení,       
ul. Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

27. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o výměře 20 m2 v 2. NP budovy č. p. 67, bydlení, ul. Jilemnického 
č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

28. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, 
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

29. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 5 o výměře 21,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, 
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

30. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 7 o výměře 19,20 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, 
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

31. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 10 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy             
č. p. 373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

32. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 12 o výměře 20,10 m2 v 1. PP budovy              
č. p. 373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

33. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 13 o výměře 20,10 m2 v 1. PP budovy             
č. p. 373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

34. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 8 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 371, 
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

35. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 11 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy             
č. p. 371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
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36. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy             
č. p. 371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

37. schvaluje 
snížení sazby nájemného u garážových stání v domech Balbínova č.o. 3, 5, 7, 9 z 400,- Kč 
bez DPH/m2/rok na 200, - Kč bez DPH/m2/rok se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
2.16. 

 

38. schvaluje 
záměr pronajmout část společných prostor (část střechy a podkrovních prostor o výměře      
12 m2) budovy č. p. 67, bydlení, ul. Jilemnického č.o. 29, která je součástí pozemku parc.     
č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, společnosti 
Vodafone Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 

 

39. schvaluje 
záměr pronajmout prostory o výměře 33,49 m2 v 1. NP budovy č.p. 889, bytový dům, 
Masarykova třída č.o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zast. plocha a nádvoří,     
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti kolokau trading s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.17. 

 

40. schvaluje 
uzavření dohody o vypořádání bezesmluvního užívání pozemku parc. č. 90/69 ostatní plocha 
o výměře 114 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za období od 30. 5. 2015 do          
2. 1. 2019 s ČR - Ministerstvem obrany dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

41. schvaluje 
udělení souhlasu společnosti Lesy města Olomouce, a.s. s provedením rekonstrukce části 
lesní cesty U hájenky, která je součástí pozemků parc. č. 1640 lesní pozemek, parc. č. 1641 
ostatní plocha, parc. č. 1647 lesní pozemek, parc. č. 1651 ostatní plocha, parc. č. 1653/4 
lesní pozemek, parc. č. 1654/1 ostatní plocha, parc. č. 1655/77 lesní pozemek,  parc.            
č. 1663/6 ostatní plocha, parc. č. 1663/8 ostatní plocha, parc. č. 1663/9 ostatní plocha, parc. 
č. 1666/10 lesní pozemek, parc. č. 1679/1 ostatní plocha, parc. č. 1687/1 lesní pozemek, 
parc. č. 1687/4 lesní pozemek, vše k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou,       
se způsobem odepisování a vypořádání jejího technického zhodnocení dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2. 

 

42. souhlasí 
s odložením splatnosti pachtovného dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-
PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až č. 12 v souvislosti 
s investiční akcí „LC U Hájenky etapa I.“ dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

43. schvaluje 
udělení souhlasu společnosti Lesy města Olomouce, a.s. s provedením rekonstrukce části 
lesní cesty Huzovská, která je součástí pozemků parc. č. 3209/2 ostatní plocha,                
parc. č. 3049/1 lesní pozemek, parc. č. 3049/2 lesní pozemek a parc. č. 3224/2 ostatní 
plocha, vše k. ú. Huzová, obec Huzová, se způsobem odepisování a vypořádání jejího 
technického zhodnocení dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
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44. souhlasí 
s odložením splatnosti pachtovného dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-
PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až č. 12 v souvislosti 
s investiční akcí „LC Huzovská“ dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

45. souhlasí 
s aktualizací „Přílohy č. 3 pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh – lesní 
cesty, mosty“ spočívající v upřesnění pozemků, na nichž se nachází lesní cesta Huzovská 
dle důvodové zprávy č. 3.2. 

 

46. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 3.3. 

 

47. schvaluje 
prodloužení termínu ke zprovoznění stánku umístěného na části pozemku parc. č. 79/30 
ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu   
č. MAJ-EM-NS/45/2004/M uzavřené dne 31. 5. 2004, ve znění dodatku č. 1 uzavřeným dne 
12. 4. 2013, se společností TABÁK PROFIT, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

48. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/6715/F/2000/Pl uzavřené dne 3. 
1. 2001, ve znění dodatku č. 1 uzavřeným dne 9. 10. 2013, s panem XXXXXdle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 

 

49. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nové Sady   
u Olomouce, obec Olomouc, dle nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/000588/2017/Plh 
uzavřené dne 31. 3. 2017 s paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

50. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 22/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, dle nájemní smlouvy č. MAJ-EM-NS/112/2013/Hr uzavřené dne 1. 10. 2014  
s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

51. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 22/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. j.: majpráv. 2429/E/99/Pl. uzavřené dne 14. 6. 1999, 
ve znění dodatku č. 1 uzavřeným dne 22. 4. 2013, s paní XXXXX dle důvodové zprávy bod 
č. 3.3. 

 

52. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 808/3 ostatní plocha o výměře 6 m2  v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/9/2013/Hr uzavřené dne 1. 4. 2013          
s Oldřichem Bílým, podání žaloby na zaplacení a následně podání exekučního návrhu           
v případě existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu a podání žaloby          
na vyklizení a odstranění stavby a následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení 
a neodstranění stavby z předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

53. nevyhovuje žádosti 
společnosti AILA AZE CZ s.r.o. o snížení nájemného za pronájem části pozemku             
parc. č. 959/10 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z 5 000,- Kč 
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bez DPH/m2/rok na 1000,- Kč bez DPH/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

54. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 10. 2018, bod programu 2, bod 3.10. důvodové zprávy ve věci 
schválení nájmu části pozemku parc. č. 959/10 ostatní plocha o výměře 8 m2                        
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti AILA AZE CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
3.3. 

 

55. schvaluje 
snížení náhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 959/10 ostatní 
plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc bez právního titulu z 5 000,- 
Kč/m2/rok na 1 000,- Kč/m2/rok společnosti AILA AZE CZ s.r.o. se zdůvodněním                
dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

56. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 20 m2 a části 
pozemku parc. č. 127/7 ostatní plocha o výměře 6 m2, oba v k. ú. Lazce, obec Olomouc      
dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

57. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/001441/2018/Mlc uzavřené dne 1. 6. 2018         
s panem XXXXX spočívající ve změně splatnosti nájemného z jednorázové roční platby      
na čtvrtletní splátky dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

58. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 535 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc společnosti MAD Recycling Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

59. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/76/2009/Plh ze dne 14. 10. 2009,        
ve znění dodatků č. 1 a č. 2 se společností MAD Recycling Česká republika, a.s. dohodou 
dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

60. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

61. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře 189 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

62. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Holice                    
u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

63. schvaluje 
nájem 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 manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
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64. nevyhovuje 
žádostem paní IXXXXX, pana XXXXX, manželů XXXXX a manželů XXXXX o nájem 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 dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

65. schvaluje 
výběr nájemce prostoru – garáže 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 k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi manželi XXXXX, panem XXXXX a panem XXXXX, 
formou obálkové metody s následnou aukcí na výši nájemného, kdy minimální                 
výše nájemného činí 500,- Kč bez DPH/m2/rok a minimální výše příhozu činí 50,- Kč          
bez DPH/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

66. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 2. 2019, bod programu 2, bod 3.5. důvodové zprávy ve věci 
schválení nájmu 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. 3.12. 

 

67. 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. 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. 3.13. 

 

68. trvá 
na usnesení RMO ze dne 23. 10. 2018 ve věci schválení odpočtu zhodnocení nemovité věci 
stavebními úpravami provedenými nájemcem PAVLÍK group, s.r.o., z nájemného, ve výši 
2.000.000,- Kč bez DPH, tj. 2.420.000,- Kč včetně DPH, v prostorech sloužících podnikání    
o celkové výměře 208,00 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č.p. 322, bydlení, Horní náměstí        
č.o. 11, která je součástí pozemku parc. č. st. 270, zastavěná plocha a nádvoří,                      
v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

 

69. ukládá 
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. vyzvat společnost PAVLÍK group,               
s.r.o. předžalobní výzvou k zaplacení dluhu na nájemném dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

T: 8. 4. 2019 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 

70. souhlasí 
s provedením stavebních úprav spočívajících v umístění chladícího zařízení do stávající VZT 
nájemcem DCI KINO Olomouc s.r.o., v prostorech sloužících podnikání o celkové výměře 
1.164,20 m2 v 1. PP, 1. NP a 2. NP budovy č. p. 572, obč. vyb., ul. Sokolská č. o. 25, která 
je součástí pozemku parc. č. st. 15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
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Olomouc, dle předloženého rozpočtu nákladů v max. výši 652.000,- Kč bez DPH                 
dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 

 

71. souhlasí 
po provedení stavebních úprav nájemcem dle předloženého rozpočtu nákladů s možností 
odpočtu technického zhodnocení nemovité věci z nájemného v max. výši 307.000,- Kč        
bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 

 

72. schvaluje 
nájem prostor o výměře 79,09 m2 v 1. PP budovy č.p. 1077, byt. dům, na adrese 
Přichystalova č.o. 70, která je součástí pozemku parc.č.st. 1547/1 zastavěná plocha              
a nádvoří, v katastrálním území Hodolany, obec Olomouc, statutárnímu městu Olomouc     
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 

 

73. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2016, bod programu 3, bod 2.2 ve věci schválení bezúplatného 
převodu pozemku parc. č. 323/13 ostatní plocha o výměře 701 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví nabyvatele – zejména 
komunikace, chodník, veřejné osvětlení a vodovod, stavba ve vlastnictví převodce – 
podzemní telekomunikační vedení, a stavby jiného vlastníka – zejména vjezdy, podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, plynovod a horkovod, které nejsou součástí 
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany          
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

74. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 323/13 ostatní plocha o výměře 701 m2                         
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle přílohy č. 3 důvodové zprávy  bod č. 4.1. 

 

75. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO dne 19. 12. 2016, bod programu 5, bod 2.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení koupě pozemku parc. č. st. 601 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 m2,      
na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, 
pozemku parc. č. st. 664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, na kterém               
se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, a pozemku       
parc. č. 529/1 ostatní plocha o výměře 4 891 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc                  
z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční 
dopravní cesty, státní  organizaci do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši 8 097 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

76. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. st. 601 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 m2, na kterém     
se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, pozemku parc.          
č. st. 664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, na kterém se nachází stavba           
ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, a pozemku parc. č. 529/1 ostatní 
plocha o výměře 4 891 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví České republiky    
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 8 097 000,- Kč dle přílohy 
č. 4 důvodové zprávy  bod č. 4.2. 

 

77. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření Dohody před uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 5 důvodové zprávy  bod          
č. 4.2. 
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78. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti FORME ITALIA s.r.o. o koupi pozemků parc. č. 91 orná půda o výměře 
4143 m2 a parc. č.  93 zahrada o výměře 61 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc             
za kupní cenu ve výši 17 314 000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

79. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti FORME ITALIA s.r.o. o koupi pozemků parc. č. 91 orná půda o výměře 
4143 m2 a parc. č.  93 zahrada o výměře 61 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc          
za kupní cenu ve výši 14 015 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

80. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemků parc. č. 91 orná půda o výměře 4143 m2 a parc. č.  93 zahrada o výměře 61 
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti FORME ITALIA s.r.o.          
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši  2 970 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

81. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 15/21 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní XXXXX           
za kupní cenu ve výši 48 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

82. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků 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 pobočnému spolku Základní organizaci 
Českého zahrádkářského svazu Kyselovský kopec Olomouc – Slavonín za kupní cenu        
ve výši 148 095,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

83. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 887/250 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní XXXXX 
za kupní cenu ve výši 26 562,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

84. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 887/251 ostatní plocha o výměře 74 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

85. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 887/251 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům 
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 24 917,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 

 

86. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 887/252 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům 
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 28 536,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 

 

87. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 887/253 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům 
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 31 826,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 

 

88. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 887/256 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům 
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XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 41 038,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 

 

89. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 887/257 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní XXXXX 
za kupní cenu ve výši 19 653,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

90. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 887/158 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti 
Středomoravská kapitálová s.r.o. za kupní cenu ve výši 52 500,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.6. 

 

91. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně 2 parkovacích 
stání a dešťové kanalizace, vodovodů V1 DN 100 a V2 DN 80, tlakové splaškové kanalizace 
K1 DN 90 a K2 DN 63 a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Holice – Na Zábraní“ 
se společností Simplon Invest beta s. r. o., dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

92. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodů V1 DN 100 a V2 DN 80 a tlakové splaškové kanalizace K1 DN 90 a K2 DN 63        
se společností Simplon Invest beta s. r. o., dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

93. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 100 a kanalizace  DN 300 se společností Xena Bohemia, a.s., dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 

 

94. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu stání pro tuhý komunální odpad na pozemku           
parc. č. 761/4 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc, se společností K – stav 
stavební a.s. a panem XXXXX, jako dárci, dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

95. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavbu komunikace na pozemcích parc. č. 255/18, parc. č. 560     
a parc. č. 265/527, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s manžely XXXXX, 
jako prodávajícími, za kupní cenu ve výši 363,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod       
č. 5.5. 

 

96. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. 265/527 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc z podílového spoluvlastnictví pana XXXXX (ideální podíl 1/2) a pana XXXXX 
(ideální podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem ve výši 
2 000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku z podílového 
spoluvlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 
shora uvedeného pozemku z podílového spoluvlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši 
1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

97. bere na vědomí 
fúzi společností BAJA Group s.r.o., IČ 277 81 755, DAT, s.r.o., IČ 255 21 233, DaveNET 
s.r.o., IČ 258 32 409, FOFRNET spol. s r.o., IČ 258 35 548, Fofrnet Group s.r.o., IČ 060 84 
753, FOFRNET CONSULTING s.r.o., IČ 277 71 253, KmNet s.r.o., IČ 276 86 779, KRI net 
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s.r.o., IČ 277 70 435, OXID Networks s.r.o., IČ 268 90 950 a Redikom s.r.o., IČ 282 79 671    
a vznik nástupnické společnosti Libli s.r.o., IČ 045 93 332 a současně bere na vědomí, že 
dosud neuzavřené smlouvy se zaniklou společností FOFRNET spol. s r.o., IČ 258 35 548 
budou již uzavřeny s nástupnickou společností Libli s.r.o.,  

IČ 045 93 332 dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

98. revokuje 
usnesení RMO ze dne 20. 2. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.3. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN      
na pozemku parc. č. 94/33 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc                  
ve prospěch Univerzity Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

99. schvaluje 
zřízení uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc.            
č. 94/33 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch Univerzity 
Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

100. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 601/1 ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

101. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 495/1 
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce          
dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

102. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 11. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. 
č. 21/16 zahrada, parc. č. 21/1, parc. č. 24/9, parc. č. 111/1 a parc. č. 125/1, vše ostatní 
plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch spolku Lanové centrum PROUD, z.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

103. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 13. 3. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.5. důvodové zprávy     
ve věci schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky                    
na pozemcích parc. č. 112/5 a parc. č. 210/5, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prospěch spolku Lanové centrum PROUD, z.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

104. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 21/16 
zahrada, parc. č. 21/1, parc. č. 24/9, parc. č. 111/1, parc. č. 112/5 a parc. č. 125/1, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch spolku Lanové centrum 
PROUD, z.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

105. schvaluje 
zřízení služebností uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 614/2 
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, uložení a provozování přípojky 
plynu na pozemku parc. č. 614/2 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku            
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parc. č. 208/21 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení a 
provozování přípojky splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 155/2 ostatní plocha v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch pozemků parc. č. st. 518/1 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. st. 1139 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  č.p. 770, víceúčel., parc. č. 208/4 
ostatní plocha, parc. č. 208/7 orná půda, parc. č. 208/20 orná půda, parc. č. 208/23 orná 
půda, parc. č. 208/24 orná půda, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 208/25 
orná půda, parc. č. 208/26 orná půda, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná                     
st.,             parc. č. 208/28 orná půda, parc. č. 208/34 orná půda, vše v k. ú. Nové Sady         
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

106. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 614/2 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, uložení a provozování přípojky plynu na pozemku parc. č. 614/2 ostatní plocha      
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 208/21 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady             
u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování přípojky splaškové kanalizace             
na pozemku parc. č. 155/2 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, vše 
ve prospěch pozemků parc. č. st. 518/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, jiná st., parc. č. st. 1139 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba    
č.p. 770, víceúčel., parc. č. 208/4 ostatní plocha, parc. č. 208/7 orná půda, parc. č. 208/20 
orná půda, parc. č. 208/23 orná půda, parc. č. 208/24 orná půda, jehož součástí je stavba          
bez čp/če, jiná st., parc. č. 208/25 orná půda, parc. č. 208/26 orná půda, jehož součástí je 
stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 208/28 orná půda, parc. č. 208/34 orná půda,                   
vše              v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

107. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 5. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6. 1. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování teplovodní přípojky na pozemku        
parc. č. 1695/8 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch  
pozemků parc. č. 1694/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 419, 
bydlení, parc. č. 1694/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc         
dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

108. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování teplovodní přípojky na pozemku parc. č. 1695/8 
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemků                 
parc. č. 1694/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 419, bytový dům, 
parc. č. 1694/4 ostatní plocha a parc. č. 1694/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je stavba č. p. 958, stavba ubytovacího zařízení, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

109. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 247/1, parc. č. 1065/4, vše ostatní plocha a parc. č. st. 1419 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 953, obč. vyb., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod     
č. 6.7. 

 

110. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 247/1, parc. č. 1065/4,              
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vše ostatní plocha a parc. č. st. 1419 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova      
č.p. 953, obč. vyb., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní 
podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

111. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN         
na pozemku parc. č. 1885 vodní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc                
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

112. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1885 vodní plocha v k. ú. Holice       
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.8. 

 

113. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN            
na pozemcích parc. č. 787/3 a parc. č. 787/4, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

114. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 787/3 a parc. č. 787/4, vše 
ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,   
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

115. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN             
a optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 124/6, parc. č. 124/7, parc. č. 124/12, 
parc. č. 124/13, parc. č. 124/21 a parc. č. 124/38, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
parc. č. 624/1 a parc. č. 962/2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc          
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

116. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN a optického kabelového vedení na pozemcích              
parc. č. 124/6, parc. č. 124/7, parc. č. 124/12, parc. č. 124/13, parc. č. 124/21 a                   
parc. č. 124/38, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 624/1 a parc. č. 962/2, 
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

117. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN           
na pozemcích parc. č. 228/62, parc. č. 222/23, parc. č. 228/25 a parc. č. 228/30, vše orná 
půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.           
dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

118. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 228/62, parc. č. 222/23, parc. č. 
228/25 a parc. č. 228/30, vše orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 



 15 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

119. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování zařízení pro zajištění přenosu systémů 
měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky - zemní 
optický kabel instalovaný v ochranné HDPE trubce v příloži kabelového vedení distribuční 
sítě na pozemku parc. č. 1192/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

120. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
zařízení pro zajištění přenosu systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky- zemní optický kabel instalovaný v ochranné HDPE trubce v příloži 
kabelového vedení distribuční sítě na pozemku parc. č. 1192/1 ostatní plocha                        
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.12. 

 

121. revokuje 
usnesení RMO ze dne 5. 12. 2017, bod programu č. 4., bod č. 6.3. důvodové zprávy ve věci  
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 284, parc. č. 282, parc. č. 289, parc. č. 105/60 a parc. č. 105/56, 
vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,      
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

122. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN              
na pozemcích parc. č. 284, parc. č. 282/1, parc. č. 289, parc. č. 105/60 a parc. č. 105/56, vše 
ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

123. revokuje 
usnesení RMO ze dne 18. 9. 2018, bod programu č. 3., bod č. 7.4. důvodové zprávy ve věci 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                     
na pozemcích parc. č. 257/12, parc. č. 263/5 a parc. č. 590/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.14. 

 

124. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                      
na pozemcích parc. č. 257/12, parc. č. 257/27, parc. č. 257/30, parc. č. 257/32, parc. č. 
257/33, parc. č. 257/37, parc. č. 263/5 a parc. č. 590/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.14. 

 

125. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení                    
na pozemku parc. č. 85/7 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

126. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 85/7 ostatní plocha                                
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v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

127. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc          
ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

128. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

129. revokuje 
usnesení RMO ze dne 16. 2. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6.3. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení                    
na pozemcích parc. č. 1946, parc. č. 1947/1, parc. č. 1947/5, parc. č. 1949/1 a parc. č. 1981 
vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 

 

130. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 1946, parc. č. 1947/1, parc. č. 1947/5, parc. č. 1949/1 a parc. č. 1981 vše ostatní plocha    
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.17. 

 

131. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu č. 2., bod č. 2.63. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti             
se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy                        
a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 529, parc. č. 499/3, parc. č. 498/3,                     
parc. č. 498/1, parc. č. 515/1, parc. č. 499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše                                  
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.18. 

 

132. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu č. 2., bod č. 2.63. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající                
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 529, parc. č. 499/3, parc. 
č. 498/3, parc. č. 498/1, parc. č. 515/1, parc. č. 499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše                  
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti  SMP Net, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.18. 

 

133. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozovávání plynárenského zařízení na pozemcích 
parc. č. 487/4, parc. č. 498/1, parc. č. 498/3, parc. č. 499/1, parc. č. 499/3, parc. č. 515/1, 
parc. č. 515/2 a parc. č. 529, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 
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134. revokuje 
usnesení RMO ze dne 4. 9. 2018, bod programu č. 3., bod č. 6.11. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení                      
na pozemcích parc. č. 1721/2 a parc. č. 1721/3, vše ostatní plocha v k. ú. Holice                           
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.19. 

 

135. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 1721/2, parc. č. 1721/3, parc. č. 1721/149 a parc. č. 1721/150, vše ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.19. 

 

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

 

3 Změny náležitostí smlouvy o nájmu, provozování a údržbě 
veřejného vodovodu a kanalizace uzavřené mezi statutárním 
městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
změny náležitostí smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace 
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. spočívající ve změně výše nájemného na rok 2019 ze 135.446.000,- Kč bez DPH                       
na 156.446.000,- Kč bez DPH  a ve změně přílohy č. 20/I, dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje 
ZMO schválit budoucí koupi části pozemku parc. č. 530/1 ostatní plocha o výměře cca 46 m2 
v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví XXXXX (podíl 2/3), XXXXX (podíl 
1/6) a XXXXX (podíl 1/6), za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, 

 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu s umístěním stavby 
na části pozemku parc. č. 420/5 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví 
XXXXX, spočívající v povinnosti budoucího povinného strpět na dotčených pozemcích 
umístění a provozování stavby a v právu vstupu a vjezdu osob a techniky na dotčený 
pozemek budoucího povinného v souvislosti s jejím provozováním, opravami, údržbou, 
změnami nebo odstraněním, v předběžném rozsahu cca 529 m2 dle situačního nákresu,                  
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za cenu dle znaleckého posudku a dle geometrického plánu, zhotoveného po dokončení 
akce, 

 

4. schvaluje 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti            
ve prospěch statutárního města Olomouce na pozemku parc. č. 124/2, silnice, ostatní plocha 
v k.ú. Olomouc-město, ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření Správy silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace za podmínek dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí - smlouva o společném 
zadávání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Olomouc a obcí 
Bystročice, 

 

3. pověřuje 
podpisem smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Olomouc a obcí 
Bystročice náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA. 

 

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

 

6 Veřejná zakázka č. 19050 - Jiráskova - rekonstrukce stoky GVc 
a GV - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
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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: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6.8. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 19016 - Oprava kolejového rozvětvení 
Náměstí Hrdinů, výhybkové zhlaví ul. Palackého - zahájení, 
komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. schvaluje 
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem "Oprava 
kolejového rozvětvení Náměstí Hrdinů, výhybkové zhlaví ul. Palackého", evidenční číslo 
19016, 

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy. 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy. 

 

4. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA 

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

b) k podpisu smlouvy (SO 101 - Oprava komunikace), případně dodatků ke smlouvě                         
s vybraným dodavatelem. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6.9. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 19053 - Bytový dům Handkeho 711/1, 
Olomouc - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 
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3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle upravené důvodové 
zprávy, 

 

4. pověřuje 
Matouše Pelikána, Mgr. 

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, 

d) k prověření a případné přípravě dotačního projektu 

 

5. ukládá 
ihned provést rozpočtovou změnu k zabezpečení finančního krytí akce 

T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6.10. 
 

 

9 Slavonín, Jižní - autobusová zastávka směr Nedvězí, Nemilany 
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 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

10 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc 

Vrchní státní zastupitelství, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 7, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, U hradeb 2, Olomouc 

XXXXX, tř. Spojenců 14, Olomouc 

XXXXX, U letiště 8, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 8, Olomouc 

XXXXX, Masarykova třída 3, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc 

XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc 

  

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

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 



 22 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc 

XXXXX, Příčná 4, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 

XXXXX Topolová 2, Olomouc 

  

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

XXXXX, Sokolská 48, Olomouc 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Dolní náměstí 7, Olomouc 

XXXXX, tř. Spojenců 14, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 
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XXXXX, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Příčná 4, Olomouc – DPS – na 3 měsíce 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc – DPS – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 1 měsíc 

dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d) 

  

2. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 

XXXXX, Ztracená 1, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 2) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

11 Rozpočtové změny roku 2019 + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 

 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2019 
dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 

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

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

 

12 Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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13 Půlmaraton Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přepravu účastníků půlmaratonu v prostředcích DPMO, a.s. dle přeložené důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
realizaci odtahů vozidel dle předložené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

14 Petice Dolní hejčínská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odpovědět petentům dle důvodové zprávy 

T: 8. 4. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

16 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

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

 

17 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

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

 

18 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TAVERNA ALLEGRA 
v ul. Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 14,96 m2 pro žadatele fu BENELLI SERVICE s.r.o., 
Dolní náměstí 18/48, 779 00 Olomouc, na dobu od 5.4. do 31.10. 2019. 

 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení GREEN BAR                          
v ul. Ztracená 3, Olomouc, v rozsahu 21,90 m2 pro žadatele fu BENSIS s.r.o., tř.Svobody 1, 
779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2019. 

 

3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAVÁRNA V LESE         
na Žerotínově náměstí 3, Olomouc, v rozsahu 2 m2 pro žadatele pí XXXXX, na dobu od 
10.4. do 31.10. 2019. 

 

4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U FLEKA v ulici 
Krapkova, Olomouc, v rozsahu 48,1 m2 pro žadatele p. XXXXX, na dobu od 15.5. do 30.9. 
2019. 

 

5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna NOMINOS  
v ulici Masarykova č.20 , Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele p. XXXXX, na dobu                     
od 1.4. do 31.10. 2019 

 

6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFE-BAR 
TŘINÁCTKA v ulici tř.Svornosti 13, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele fu Cafe 13, s.r.o, 
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tř.Svornosti 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.  2019. 

 

7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v ulici 
Dánská 5, Olomouc, v rozsahu 19,8 m2 pro žadatelku pí XXXXX, na dobu od 13.4.                    
do              12.10. 2019. 

 

8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MERLIN v ulici 
Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 19,2 m2 pro žadatele p.XXXXX, na dobu od 10.4.                 
do 31.10. 2019. 

 

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR U ZUBRA v ulici 
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 19,60 m2 pro žadatele pí XXXXX, na dobu od 1.5. do 31.10. 
2019. 

 

10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SEBIO CAFE v ulici 
tř.1.máje 40, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele p. XXXXX, na dobu od 10.4. do 31.10. 
2019. 

 

11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LATINO BAR v ulici 
Uhelná 15 , Olomouc, v rozsahu 33 m2  pro žadatele   fu EVENTOS, s.r.o.  , Na Střelnici 48,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 10.4. do 31.10. 2019. 

 

12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BISTRO MY MEAL            
v ul. tř.Míru 32, 779 00 Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele fu My Meal Delivery s.r.o.,           
U Mlýnského potoka 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2019. 

 

13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  BERRY BLUE CAFÉ  
v ulici tř.Svobody 20, Olomouc, v rozsahu 2,24 m2  pro žadatele fu BERRY BLUE s.r.o., 
tř.Svobody 20, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.4. do 30.9. 2019. 

 

14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ELDORÁDO v ulici Na 
Střelnici parc.č. 115/2, (provozovna Bořivojova 1), Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatelku 
pí XXXXX, na dobu od 1.5. do 30.9. 2019. 

 

15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINOTÉKA HRUŠKA 
v ulici Litovelská 3, Olomouc, v rozsahu 2 m2 pro žadatele p. XXXXX, na dobu od 1.4. do 
30.9. 2019. 

 

16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CITY CAFÉ v ulici  
Horní náměstí 27, Olomouc, v rozsahu 57,5 m2 pro žadatele fu MAX CREDIT CZECH s.r.o., 
Jakubská 1, 602 00 Brno,  na dobu  od 1.4.  do 31.10. 2019. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

19 Předzahrádka - zeleň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat žadatele 

T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

20 Koncepce rozvoje činnosti MPO na období let 2019-2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Koncepci rozvoje činnosti MPO na období let 2019-2022 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 18. 
 

 

21 Prodej vozidel MPO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
prodej vozidel MPO prostřednictvím autobazaru 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 19. 
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22 Aquapark - provozní zpráva za rok 2018  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu vč.přílohy 

 

2. schvaluje 
vyplacení zálohy služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní 
smlouvy, uzavřené mezi SMOl a společností Aquapark Olomouc, a.s. 

 

3. ukládá 
vyplatit zálohu služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní smlouvy, 
uzavřené mezi SMOl a společností Aquapark Olomouc, a.s. 

T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

23 Průběžná informační zpráva o realizaci "Naplňování koncepce 
rozvoje areálu botanické zahrady" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup naplňování koncepce 

 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

24 Smlouva se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu. 

 

2. schvaluje 
v souladu s čl. 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli. 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána k podpisu smlouvy, případně dodatků                           
ke smlouvě, s vybraným dodavatelem. 

 

4. schvaluje 
vytvoření pracovní skupiny pro posouzení variant zajištění správy a provozování 
infrastruktury dle důvodové zprávy 
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5. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení oslovit předsedy zastupitelských klubů s žádostí                       
o nominaci do pracovní skupiny 

T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 22. 
 

 

25 Škodní a likvidační komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prominutí pohledávky dle bodu 1 upravené důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl a způsob likvidace majetku dle bodu 2.1. a 2.2. 
důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 3 důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 4.1. až 4.3. důvodové zprávy 

 

6. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence dle bodu 5 důvodové zprávy 

 

7. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence dle bodu 6 důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

26 SSZO, a. s. - změna v orgánech společnosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
ke dni 31.3.2019 z funkce členy představenstva dle důvodové zprávy 
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3. volí 
ke dni 1.4.2019 do funkce členy představenstva dle důvodové zprávy 

 

4. odvolává 
ke dni 31.3.2019 z funkce členy dozorčí rady dle důvodové zprávy 

 

5. volí 
ke dni 1.4.2019 do funkce členy dozorčí rady dle důvodové zprávy 

 

6. ukládá 
primátorovi města vydat rozhodnutí jediného akcionáře 

T: 8. 4. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

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

Bod programu: 24. 
 

 

27 PR Království - řešení aktuální problematiky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovu zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem bezzásahového režimu dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s navrženým výpočtem újmy z omezení hospodaření za rok 2018 

 

4. souhlasí 
s rozsahem výkonu práva myslivosti dle důvodové zprávy 

 

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

 

28 Místní akční plán II vzdělávání – Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle přílohy Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17_047/0009716-01 z OP VVV 
na realizaci projektu 
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Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

29 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 51 
(Cyklodoprava III) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyhlášení výzvy č. 51: Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury III 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

30 Pojmenování ulice a parku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
a navrženým názvem ulice a parku dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit navržený název ulice a parku dle upravené důvodové zprávy na nejbližší zasedání 
ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kultury 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

31 Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 
- změna ve správní a dozorčí radě 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
navržené změny ve složení správní a dozorčí rady Sluňákov - centrum ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s. ve smyslu důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s dalším postupem dle důvodové zprávy 
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Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

32 Dlouhodobý investiční plán města Olomouce na období 2020–
2034 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
ustanovení Investiční komise, její institucionální složení, statut a jednací řád 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení ve spolupráci s vedoucím odboru investic předložit        
na jednání Rady města Olomouce dne 3. 6. 2019 Dlouhodobý investiční plán na období 
2020–2034 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení oslovit předsedy zastupitelských klubů s žádostí 
o nominaci do Investiční komise 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 31. 
 

 

33 IV.etapa protipovodňové ochrany - informace o postupu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru investic zadat projektovou dokumentaci zahrádkářské osady Za Andělskou              
dle varianty B upravené důvodové zprávy 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 32. 
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34 Hospodaření s dešťovými vodami - cesta k Modrozelené 
infrastruktuře 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit dokument Hospodaření s dešťovými vodami - cesta k modrozelené infrastruktuře    
dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení 
dokument Hospodaření s dešťovými vodami - cesta k modrozelené infrastruktuře 

T: 15. 4. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení zadat vypracování Městských standardů objektů 
hospodaření s dešťovými vodami a objektů modrozelené infrastruktury dle důvodové zprávy 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

5. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení sestavit pracovní skupinu na přípravu návrhu 
provozovatele objektů HDV a MZI dle důvodové zprávy 

T: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

6. schvaluje 
vypracování pilotního projektu na aplikaci modrozelené infrastruktury v ulici Šantova           
dle důvodové zprávy 

 

7. ukládá 
odboru investic rozšířit vypracování projektové dokumentace akce "Šantova                          
ul. - rekonstrukce kanalizace", org. 25956 (schválené v rozpočtu na rok 2019) na pilotní 
projekt modrozelené infrastruktury dle důvodové zprávy 

T: 9. 12. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 

35 Zavádění strategického systému řízení Magistrátu města 
Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. deklaruje 
v rámci řízení Magistrátu města Olomouce zájem o aplikace moderních manažerských 
metod s cílem sledování a vyhodnocování jeho výkonnosti a o zavedení moderních systémů 
plánování a řízení veřejné správy s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb občanům 

 

3. souhlasí 
s návrhem strategie na zavedení moderních manažerských metod v rámci řízení Magistrátu 
města Olomouce dle důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
zadání pro tvorbu strategie Zavedení manažerských metod v rámci řízení Magistrátu města 
Olomouce pomocí metody „Balanced Scorecard“ dle přílohy důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení ve spolupráci s  odborem investic realizovat veřejnou 
zakázku na externího dodavatele (poradce) pro zavedení moderních manažerských metod     
v rámci řízení Magistrátu města Olomouce 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

6. ukládá 
vedoucímu odboru dotačních projektů prověřit možnost spolufinancování strategie                 
z Operačního programu Zaměstnanost (výzva 03_18_092) a předložit podmínky financování 
z dotačního titulu s vazbou na Strategii pro chytrou Olomouc 

T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí odboru dotačních projektů 
 

7. ukládá 
Bc. J. Večeřovi, tajemníkovi Magistrátu města Olomouce, ve spolupráci s odborem strategie 
a řízení sestavit pracovní týmy a započít práce na implementaci moderních manažerských 
metod v rámci řízení Magistrátu města Olomouce. 

T: 6. 5. 2019 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník, vedoucí odboru strategie a řízení 
 

8. ukládá 
Bc. J. Večeřovi, tajemníkovi Magistrátu města Olomouce, informovat Radu města Olomouce  
o průběhu implementaci moderních manažerských metod v rámci řízení Magistrátu města 
Olomouce 

T: 15. 7. 2019 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

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

Bod programu: 35. 
 

 

36 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
účast na zahraničních služebních cestách dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 36. 
 

 

37 Dotační program využití volného času dětí a mládeže - oprava 
schválené dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu výše dotace dle bodu 1 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
změnu výše dotace dle bodu 2 důvodové zprávy 

 

4. bere na vědomí 
odmítnutí dotace dle bodu 3 důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
převedení zbývající částky do dotačního programu Individuální dotace odboru školství dle 
závěru důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 

 

38 Školské rady při základních školách - změna zástupců 
zřizovatele 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
stávající zástupce zřizovatele dle upravené přílohy důvodové zprávy s účinností k 31.3.2019 

 

3. jmenuje 
zástupce zřizovatele do školských rad dle upravené přílohy důvodové zprávy s účinností        
k 1.4.2019 

 

4. bere na vědomí 
vzdání se členství zástupců zřizovatele ve školských radách dle důvodové zprávy 
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5. ukládá 
informovat zástupce zřizovatele ve školských radách o přijatém usnesení 

T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

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

 

39 Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí individuálních 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 dotace 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 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: 3. 6. 2019 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 39. 
 

 

40 Štábní kryt civilní obrany pro okres Olomouc a jeho využití v 
cestovním ruchu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem provozování krytu CO v Bezručových sadech dle důvodové zprávy 
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Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 40. 
 

 

41 Prevence kriminality – vyhodnocení  roku 2018, darovací 
smlouvy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
uzavřít darovací smlouvy se Společenstvím Romů na Moravě Jekhetaniben pre Morava, 
spolek a doc. Mgr. Kamilem Kopeckým, Ph.D., dle důvodové zprávy 

T: 8. 4. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 41. 
 

 

42 Smlouva s Potravinovou bankou 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy, dle důvodové zprávy a jejích příloh 

 

3. ukládá 
uzavřít smlouvu, dle přílohy důvodové zprávy 

T: 8. 4. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 42. 
 

 

43 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, s paní XXXXX a s paní XXXXX, dle předložené 
důvodové zprávy 
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3. revokuje 
rozhodnutí RMO ze dne 11. 3. 2019 bod programu 41., číslo usnesení 40., část 3 o 
schválení žádosti o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení týkající 
se paní XXXXX, dle předložené důvodové zprávy 

 

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

 

44 Příprava strategie dostupného bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s předloženým postupem přípravy strategie "Koncepce dostupného bydlení" 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 44. 
 

 

45 Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí účelové dotace poskytnuté Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o přijetí účelové dotace 

 

4. ukládá 
uzavření smlouvy o přijetí účelové dotace, dle důvodové zprávy 

T: 8. 4. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 45. 
 

 

46 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV č. 
10/2018 o nočním klidu, ve znění OZV č. 3/2019 

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 zasedání ZMO 26.4.2019 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 

 

47 Změny v odborné komisi 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. odvolává 
člena komise hospodářského rozvoje pana Ing. Pavla Jelínka, Ph.D. 

 

3. jmenuje 
členem komise hospodářského rozvoje pana Ing. Davida Alta 

 

Předložil: Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 47. 
 

 

48 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

2. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru kultury Magistrátu města Olomouce Mgr. Radku Piskačovou      
s účinností od 1. 4. 2019 

 

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

Bod programu: 48. 
 

 

49 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek č. 2 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2019 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 48.1. 
 

 

50 Organizační záležitosti - Služby mobilního operátora 2019 - 
2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení tarifů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
připravit a uzavřít dohody a smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a pověřuje 
tajemníka MMOl jejich podpisem 

T: 6. 5. 2019 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka, Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

4. ukládá 
v případě potřeby předložit návrh na úpravu jednotlivých přidělených tarifů 

T: 7. 10. 2019 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

5. ukládá 
vedoucí odboru kancelář tajemníka vydat nový vnitřní předpis o používání služebních 
mobilních telefonů 

T: 15. 4. 2019 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 48.2. 
 

 

51 Smlouvy s médii 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv dle příloh důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města Olomouce k podpisu smluv dle předložené 
důvodové zprávy a příloh č. 1, 2 a 3 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 49. 
 

 

52 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 3. zasedání ZMO 
konaného 4. 3. 2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 - Protipovodňová opatření IV. etapa - 
smlouva o poskytnutí dotace: 
- ZMO ukládá Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Smlouvu o 
poskytnutí dotace na realizaci IV. etapy PPO (T: březen 2019) 
T: 8. 4. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

2. ukládá 
k bodu 12, část 3 usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 - Změna č. VII Územního plánu Olomouc 
- doplnění: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje doplnit pořizovanou Změnu č. VII 
Územního plánu Olomouc (T: dle důvodové zprávy) 
T: 15. 4. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

3. ukládá 
k bodu 16, část 3 usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 - Program prevence kriminality: 
- ZMO ukládá předložit na Ministerstvo vnitra ČR usnesení Zastupitelstva města Olomouce 
ze dne 4. 3. 2019 (T: ihned) 
T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

4. ukládá 
k bodu 16, část 4 usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 - Program prevence kriminality: 
-  ZMO ukládá předložit na Krajský úřad Olomouckého kraje usnesení Zastupitelstva města 
Olomouce ze dne 4. 3. 2019 (T: ihned) 
T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

5. ukládá 
k bodu 22, část 3 usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 - Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o 
bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/159/2019/Zem: 
- ZMO ukládá odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce 
(T: 26. 4. 2019) 
T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 50. 
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53 Karty typu D  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 51. 
 

 

54 Umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení 
v MPR 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s předloženým návrhem připomínek 

 

3. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje postupovat v souladu s těmito podmínkami 

T: 8. 4. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 52. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


