
 

USNESENÍ 
 

z 23. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 7. 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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a 
pololetním plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 

- k termínu plnění 15. 7. 2019 dle části A) důvodové zprávy 

- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 

- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 

 

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

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1122/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujících, 
manželům XXXXX do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 43 926,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o snížení kupní ceny pozemku parc. č. st. 1122/3 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, v 
jejich vlastnictví, na částku 1 200,- Kč/m2 – 1 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1208/10 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujícího, panu 
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XXXXX za kupní cenu ve výši 34 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1201/6 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujícího, panu 
XXXXX za kupní cenu ve výši 34 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 861/5 ostatní 
plocha) o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX a pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o 
výměře 10 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

7. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 2593/7 ostatní plocha o výměře 496 m2 a pozemek 
parc. č. 2599/2 zahrada o výměře 157 m2, oba v k. ú. Huzová, obec Huzová 1.6. 

 

8. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 539/3 zahrada o výměře 50 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 

 

9. schvaluje 
záměr darovat pozemek parc. č. 291/37 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

10. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 388/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 388/137 ostatní 
plocha) o výměře 1 030 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti FROL 
a.s. za pozemky parc. č. st. 1007/14 a parc. č. st. 1007/15, vše zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka - budova bez 
čp/če, výroba, která není součástí pozemků a nebude proto předmětem převodu, pozemky 
parc. č. 388/73, parc. č. 1005/11, parc. č. 1005/13, parc. č. 1005/14, parc. č. 1005/15, parc. 
č. 1007/2, parc. č. 1007/3, vše ostatní plocha, parc. č. 1010/2, parc. č. 1010/6, vše orná 
půda, a část pozemku parc. č. 1005/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1005/21 ostatní plocha) 
o výměře 103 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

11. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 95/16 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/45 ostatní 
plocha) o výměře 538 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví spolku Mladí 
konzervativci, z. s. za části pozemků parc. č. 95/12 ostatní plocha (dle GP díl ,,e“ ostatní 
plocha) o výměře 227 m2, parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP díl ,,d“ ostatní plocha) o 
výměře 336 m2 a parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/44 ostatní plocha) o 
výměře 109 m2, pozemek parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se 
nachází budova č. p. 1126, obč. vyb, a pozemek parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a 
nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, kdy tyto stavby jsou jiného 
vlastníka, nejsou součástí předmětných pozemků a nebudou proto předmětem převodu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
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12. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 8. 2018, bod č. 2, část 83, ve věci doporučení ZMO schválit 
směnu části pozemku parc. č. 95/16 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/41 ostatní plocha) o 
výměře 590 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví spolku Mladí 
konzervativci, z. s. za části pozemků parc. č. 95/12 ostatní plocha (dle GP díl ,,e“ ostatní 
plocha) o výměře 259 m2, parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP díl ,,d“ ostatní plocha) o 
výměře 421 m2 a parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/40 ostatní plocha) o 
výměře 109 m2, pozemek parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se 
nachází budova č. p. 1126, obč. vyb, a pozemek parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a 
nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, kdy tyto stavby jsou ve 
vlastnictví spolku Mladí konzervativci, z. s. s tím, že spolek Mladí konzervativci, z. s. uhradí 
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 119.000,- Kč a úhradu 
nákladů ve výši 4.000,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

13. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 8. 2018, bod č. 2, část 84, ve věci zřízení služebnosti uložení a 
provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
95/12 díl ,,d“ ostatní plocha), pozemku parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/40 
ostatní plocha) a pozemku parc. č. 95/12 (dle GP parc. č. 95/12 díl ,,e“), vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 2.3. 

 

14. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2015, bod č. 2, část 21, ve věci schválení prodeje pozemku 
parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na 
kterém se nachází budova č. p. 1126, občanská vybavenost, ve vlastnictví kupujícího, spolku 
Mladí konzervativci, o.s. za kupní cenu ve výši 98 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

15. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2015, bod č. 2, část 23, ve věci schválení prodeje pozemku 
parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na 
kterém se nachází stavba bez čp/če, stavba tech. vybavení, ve vlastnictví kupujícího, spolku 
Mladí konzervativci, o.s. za kupní cenu ve výši 32 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

16. schvaluje 
záměr směnit část pozemku parc. č. 475/43 ostatní plocha (dle GP parc. č. 475/101 orná 
půda, díl „a“) o výměře 246 m2 a  část pozemku parc. č. 475/44 orná půda (dle GP parc. č. 
475/101 orná půda, díl „b“) o výměře 352 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, ve 
vlastnictví společnosti Stáj Hošková s.r.o., za pozemek parc. č. 475/39 ostatní plocha, 
pozemek parc. č. 475/62 orná půda a část pozemku parc. č. 475/54 orná půda (dle GP parc. 
č. 475/103 orná půda) o výměře 65 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

17. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1133/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1133/4 ostatní 
plocha) o výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
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18. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 647/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 651/8 díl ,,b“ 
ostatní plocha) o výměře 49 m2 a parc. č. 651/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 651/8 díl ,,a“ 
ostatní plocha) o výměře 83 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.6. 

 

19. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 637/7 ostatní 
plocha) o výměře 127 m2 a parc. č. 647/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 647/8 ostatní 
plocha) o výměře 2 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.6. 

 

20. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 907/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 907/25 ostatní 
plocha) o výměře 13 m2, parc. č. 907/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 907/24 ostatní 
plocha) o výměře 186 m2 a parc. č. 800/43 ostatní plocha (dle GP parc. č. 800/48 ostatní 
plocha) o výměře 29 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.7. 

 

21. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 1114 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 

 

22. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1575/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, na kterém se nachází  stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, jiná st., která 
není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

23. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 315/9 ostatní plocha o výměře 725 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 

 

24. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 4. 2018, bod programu 3, bod 2.8. důvodové zprávy, ve věci 
doporučení ZMO nevyhovět žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 315/9 
ostatní plocha o výměře 600 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.10. 

 

25. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 25/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova bez čp/če, 
ubyt. zař, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, pozemky 
parc. č. 453/18 ostatní plocha o výměře 40 m2 a parc. č. 458/15 ostatní plocha o výměře 353 
m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 90/32 ostatní plocha (dle GP díl 
„a“) o výměře 5 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a části pozemků parc. č. 539/22 
orná půda (dle GP parc. č. 539/55 ostatní plocha) o výměře 37 m2, parc. č. 539/25 orná 
půda (dle GP parc. č. 539/58 ostatní plocha) o výměře 21 m2, parc. č. 539/26 orná půda (dle 
GP parc. č. 539/59 ostatní plocha) o výměře 21 m2, parc. č. 539/41 orná půda (dle GP parc. 
č. 539/56 ostatní plocha) o výměře 24 m2, parc. č. 539/42 orná půda (dle GP parc. č. 539/57 
ostatní plocha) o výměře 23 m2, parc. č. 539/45 orná půda (dle GP parc. č. 539/60 ostatní 
plocha) o výměře 20 m2, parc. č. 539/46 orná půda (dle GP parc. č. 539/61 ostatní plocha) o 
výměře 1 m2, parc. č. 782/1 orná půda (dle GP parc. č. 782/30 ostatní plocha) o výměře 105 
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m2, parc. č. 782/7 orná půda (dle GP parc. č. 782/31 ostatní plocha) o výměře 39 m2, parc. 
č. 782/8 orná půda (dle GP parc. č. 782/32 ostatní plocha) o výměře 37 m2, parc. č. 782/9 
orná půda (dle GP parc. č. 782/33 ostatní plocha) o výměře 62 m2, parc. č. 782/10 orná 
půda (dle GP parc. č. 782/34 ostatní plocha) o výměře 31 m2, parc. č. 782/11 orná půda (dle 
GP parc. č. 782/35 ostatní plocha) o výměře 60 m2, parc. č. 782/12 orná půda (dle GP parc. 
č. 782/36 ostatní plocha) o výměře 35 m2 a parc. č. 1458/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
1458/29 ostatní plocha) o výměře 21 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

26. svěřuje 
zeleň na částech pozemku parc. č. 732/16 ostatní plocha o celkové výměře 35 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
MMOl dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

27. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 732/16 ostatní plocha o výměře 155 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

28. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 326/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 326/87 
ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva 
obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

29. svěřuje 
zeleň na části pozemku parc. č. 612/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 612/7 ostatní plocha) o 
výměře 787 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a 
odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

30. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 612/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 612/7 ostatní 
plocha) o výměře 787 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva 
obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

31. doporučuje zastupitelstvu města 
trvat na bezúplatném převodu pozemku parc. č. 612/29 ostatní plocha o výměře 412 m2 v 
k.ú. Neředín, obec Olomouc, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

32. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti ČR - Ministerstva obrany o směnu pozemku parc. č. 612/29 ostatní plocha o výměře 
412 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany za pozemky 
parc. č. 509/6 ostatní plocha o výměře 222 m2, parc. č. 1995/2 ostatní plocha o výměře 973 
m2 a parc. č. 1995/15 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 

 

33. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002346/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016, 
ve znění dodatků č. 1 až č. 2 uzavřenou se společností AGRA Chválkovice, spol. s r.o., 
jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. Droždín, k. ú. Hodolany, k. ú. Chválkovice, k. ú. 
Pavlovičky a k. ú. Černovír, vše obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k 
vyjmutí části pozemku parc. č. 539/22 orná půda (dle GP parc. č. 539/55 ostatní plocha) o 
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výměře 37 m2 a části pozemku parc. č. 782/10 orná půda (dle GP parc. č. 782/34 ostatní 
plocha) o výměře 31 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z předmětu pachtu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.12. 

 

34. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002400/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016 
ve znění dodatku č. 1 uzavřenou s panem XXXXX, jejímž předmětem je pacht pozemků v k. 
ú. Kožušany, obec Kožušany-Tážaly, k. ú. Vsisko, obec Velký Týnec, a v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, k. ú. Hodolany, k. ú. Nemilany, k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc. 
Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí částí pozemků parc. č. 300/1 orná půda o 
výměře 16 345 m2 a parc. č. 283/5 orná půda o výměře 85 076 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, pozemků parc. č. 790/18 orná půda o výměře 288 m2, parc. č. 
790/25 orná půda o výměře 79 m2, parc. č. 775/12 orná půda o výměře 488 m2, parc. č. 
790/22 orná půda o výměře 4 681 m2, parc. č. 790/26 orná půda o výměře 438 m2, parc. č. 
790/27 orná půda o výměře 73 m2, parc. č. 790/28 orná půda o výměře 500 m2, parc. č. 
790/12 orná půda výměře 2 493 m2, parc. č. 790/6 orná půda o výměře 3 164 m2, parc. č. 
790/20 orná půda o výměře 1 117 m2, parc. č. 790/15 orná půda o výměře 2 626 m2 a části 
pozemku parc. č. 787/5 trvalý travní porost o výměře 10 513 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, a části pozemku parc. č. 1736/2 orná půda o výměře 1 324 m2, části pozemku 
parc. č. 1736/59 orná půda o výměře 1 802 m2, pozemku parc. č. 1736/89 orná půda o 
výměře 26 354 m2, částí pozemku parc. č. 1736/1 orná půda o výměře 207 749 m2, části 
pozemku parc. č. 1736/84 orná půda o výměře 445 m2, pozemku parc. č. 1736/99 orná půda 
o výměře 513 m2, části pozemku parc. č. 1736/15 orná půda o výměře 354 m2, částí 
pozemku parc. č. 1736/80 orná půda o výměře 13 123 m2, pozemku parc. č. 1736/98 orná 
půda o výměře 513 m2, části pozemku parc. č. 1735/1 ostatní plocha o výměře 233 m2, 
částí pozemku parc. č. 1736/14 orná půda o výměře 2 146 m2, částí parc. č. 1736/60 orná 
půda o výměře 10 369 m2, části parc. č. 1736/79 orná půda o výměře 11 805 m2, pozemku 
parc. č. 1736/3 orná půda o výměře 485 m2 a části pozemku parc. č. 1734/1 trvalý travní 
porost o výměře 9 269 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, z předmětu 
pachtu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 

 

35. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. MAJ-PR-J/11/2008/Hoř ze dne 19. 11. 2008 ve znění 
dodatků č. 1 až č. 2 uzavřenou s pobočným spolkem Český rybářský svaz, z. s., místní 
organizace Olomouc, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků v k. ú. Černovír, k. ú. Svatý 
Kopeček, k. ú. Nedvězí u Olomouce, k. ú. Neředín, k. ú. Radíkov u Olomouce, k. ú. 
Nemilany, k. ú. Nové Sady u Olomouce, k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc. 
Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k vyjmutí pozemků parc. č. 725 vodní plocha a 
parc. č. 617/1 vodní plocha, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, z předmětu 
této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

 

36. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 338/5 zahrada o výměře 105 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 

 

37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti XXXXX o prodej pozemku parc. č. 158/4 zahrada v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 

38. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 158/4 zahrada o výměře 149 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 

 



 7 

39. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 1 048 m2 a parc. č. 
846 trvalý travní porost o výměře 8 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.17. 

 

40. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 593 orná půda o výměře 165 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 

 

41. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 79/108 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 

 

42. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 93/100 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 

 

43. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 93/100 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 

 

44. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 93/100 ostatní plocha o výměře 15 
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 

 

45. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 124 
m2, a pozemek parc. č. 9, zahrada, o výměře 371 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 

 

46. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o pronájmu části společných prostor domu ze dne 2.1.2005, ve znění 
dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené se společností Libli s.r.o., jejímž předmětem je umístění 
rozvodů pro internetové připojení v domech na adrese Jiráskova a Sladkovského ve 
společném vlastnictví SMOl a Družstva Olomouc, Jiráskova. Změnou smlouvy o nájmu by 
mělo dojít ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 

 

47. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-SMV/NAJ/001664/2018/Mlc ze dne 28. 6. 2018 
uzavřenou s Univerzitou Palackého v Olomouci, jejímž předmětem je nájem prostorů v 1. 
PP, 1. NP a 2. NP o celkové výměře 947,20 m2 budovy č. p. 555, obč. vyb., ul. Hynaisova, 
č.o. 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, v budoucím vlastnictví statutárního města Olomouce. Změnou nájemní 
smlouvy by mělo dojít ke změně předmětu nájmu z prostorů v 1. PP, 1. NP a 2. NP o celkové 
výměře 947,20 m2 na prostory v 1. PP, 1. NP, 2. NP a 3. NP o celkové výměře  1 951,40 m2 
a k rozšíření účelu nájmu o užívání kanceláří a zázemí dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 

 

48. revokuje 
usnesení RMO ze dne 24. 4. 2018, bod programu  3, bod 2.13. důvodové zprávy, ve věci 
svěření pozemku parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 
555, obč. vyb., a pozemku parc. č. 449/60 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc do správy odboru vnějších vztahů a informací MMOl s tím, že výkonným správcem 
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bude společnost Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.23. 

 

49. svěřuje 
pozemek parc. č. st. 625 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 555, 
obč. vyb., a pozemek parc. č. 449/60 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 

 

50. nevyhovuje 
žádosti manželů XXXXX a žádosti paní XXXXX o nájem prostoru - garážového 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. 2.24. 

 

51. 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. 2.24. 

 

52. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 14 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. 2.25. 

 

53. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 4 o výměře 21,50 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. 2.26. 

 

54. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - kancelář č. 329 o výměře 20,10 m2 v 3. NP budovy č. p. 820, 
obč. vyb., ul. Štursova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 1003 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spolku Rada seniorů České republiky, z.s.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.27. 

 

55. uděluje 
souhlas spolku Rada seniorů České republiky, z.s.s. s umístěním regionálního pracoviště RS 
ČR k provozování  bezplatné právní poradny pro seniory Olomouckého kraje, dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v budově č. p. 820, obč. 
vyb., ul. Štursova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 1003 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 

 

56. schvaluje 
uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o správě majetku ve znění dodatků č. 1 – 5 uzavřené se 
společností Technické služby města Olomouce, a.s., kterým dojde k rozšíření předmětu 
správy o pozemky parc. č. 532/12 ostatní plocha o výměře 1159 m2, parc. č. 2024/2 ostatní 
plocha o výměře 434 m2 a parc. č. st. 1294 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, 
jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb., vše  v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a 
objekty - úložiště skla, přístřešek s oplocením sběrového dvora pro podnikatele, příjmová 
haly třídící linky a mezisklad silničních zmetků, vše stavby nezapsané v katastru nemovitostí, 
umístěných na pozemku parc. č. 532/4 ostatní plocha o výměře 11 114 m2 k. ú. Chválkovice, 
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obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

57. schvaluje 
nájem pozemků parc. č. 2027/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 a parc. č. 
2027/2 ostatní plocha o výměře 100 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům XXXXX 
dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

58. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 896/4 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

59. schvaluje 
pacht pozemku parc. č. 927/1 zahrada o výměře 512 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

60. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/53/2012/Hr uzavřené dne 12. 12. 
2012 s paní XXXXX (dříve XXXXX) a paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

61. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 151/1 orná půda o výměře 935 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

62. nevyhovuje 
žádosti manželů XXXXX o uzavření dodatku k nájemní smlouvě, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku parc. č. 234, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 103 m2, v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc, kterým by byl rozšířen účel nájmu o parkování. Nájemci 
nejsou oprávněni na předmětu nájmu parkovat vozidla dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

63. revokuje 
rozhodnutí RMO ze dne 8.4.2019 ve věci uděleného souhlasu s využitím pozemku parc. č. 
532/1, ostatní plocha, o výměře 3485 m2 a části pozemku parc. č. 531/1, ostatní plocha, o 
výměře 2500 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro pořádání akce 
Dřevorubecké závody Svatý Kopeček – Pátý ročník dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

64. souhlasí 
s bezplatným využitím pozemku parc. č. 531/1, ostatní plocha, o výměře 8588 m2, v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc pro pořádání akce Dřevorubecké závody Svatý Kopeček – 
Pátý ročník, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

65. nevyhovuje 
žádosti společnosti Přirozenou cestou s.r.o. o změnu náležitostí smlouvy na nájem prostoru  
sloužícího 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 Olomouc, spočívající ve změně výše nájemného z 3 000,- Kč bez 
DPH/m2/rok na 300,- Kč bez DPH/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

66. nevyhovuje 
žádosti společnosti Přirozenou cestou s.r.o. o snížení výše peněžité jistoty u nájmu prostoru 
sloužícího 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 Olomouc společnosti Přirozenou cestou s.r.o., a to z trojnásobku 
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měsíčního nájemného a záloh na služby na jednonásobek měsíčního nájemného a záloh na 
služby dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

67. schvaluje 
nájem prostoru - garážového 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 paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

68. nevyhovuje 
žádosti pana XXXXX o nájem prostoru - garážového 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 nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

69. souhlasí 
s využitím  prostoru 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 pro potřeby SMOl, odboru sociálních věcí Magistrátu 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

70. nevyhovuje 
žádosti Univerzity Palackého v Olomouci o nájem prostoru 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. 3.10. 

 

71. schvaluje 
výběr nájemce části 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, ul. 
Pavelčákova č. o. 21, mezi paní XXXXX, paní XXXXX a Univerzitou Palackého v Olomouci, 
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. 

 

72. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 17. 10. 2019, bod programu č. 3, bod 2.3. důvodové zprávy, ve věci 
schválení darování části pozemku parc. č. 398/1 zahrada (dle GP díl "a") o výměře 4 m2 v k. 
ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

73. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování části pozemku parc. č. 398/1 zahrada (dle GP díl "a") o výměře 4 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ze společného jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

74. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce společnosti Moravské železárny, a.s. na koupi pozemku parc. č. st. 308 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 481 m2, jehož součástí je budova s č.p. 240, občanské vybavení, 
pozemku parc. č. st. 480 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2, jehož součástí je 
budova č. p. 241, průmyslový objekt, pozemku parc. č. 404/173 ostatní plocha o výměře 5 
474 m2 a části pozemku parc. č. 404/1 ostatní plocha o výměře 7 441 m2, vše v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Moravské železárny, a.s. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
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75. nevyhovuje 
nabídce společnosti Moravské železárny, a.s. na nájem pozemků v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

76. ukládá 
odboru majetkoprávnímu pokračovat v jednání se společností Moravské železárny, a.s. o 
koupi pozemku parc. č. st. 308 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 
240, občanské vybavení o výměře 481 m2, včetně přípojek, části pozemku parc. č. 404/1 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 404/207 ostatní plocha) o výměře 1245 m2 a části pozemku 
parc. č. 404/173 ostatní plocha (dle GP parc. č. 404/208 ostatní plocha) o výměře 1120 m2, 
vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

77. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Olomouckého kraje o darování částí pozemku parc. č. 575/11 ostatní plocha o 
celkové výměře 213 m2 a části pozemku parc. č. 478/4 zahrada o výměře 93 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Olomouckému kraji, do hospodaření Sociálních 
služeb pro seniory, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

78. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o směnu části pozemku parc. č. 703/3 ostatní plocha o výměře 2 
544 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za 
pozemek parc. č. 703/21 orná půda o výměře 2 544 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc 
ve společném jmění manželů XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

79. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o směnu pozemků parc. č. 1444/20 orná půda o výměře 612 m2 a 
parc. č. 1444/21 orná půda o výměře 727 m2, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. č. 787/1 zahrada (dle GP parc. č. 787/1 
zahrada) o výměře 782 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 

 

80. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti S4 – Investment, s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 30/26 ostatní 
plocha o výměře 223 m2, parc. č. 39/17 trvalý travní porost o celkové výměře 511 m2 a parc. 
č. 117/2 ostatní plocha o výměře 121 m2,  vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.6. 

 

81. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek o výměře 1 815 m2 v k. 
ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

82. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 126/2 ostatní plocha o výměře 555 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

83. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 933 trvalý travní porost v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
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84. schvaluje 
dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-IN-BKS/3/2011/Hoa mezi 
statutárním městem Olomouc a společností STAFOS - REAL, s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 5.1. 

 

85. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s rekonstrukcí vodovodu DN 100 na pozemcích parc. 
č. 496/16 ostatní plocha v k. ú. Povel,  obec Olomouc, parc. č. 1231/1 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 800/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
se společností TAMPIOL a.s., dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

86. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně parkovacích stání 
a dešťové kanalizace, chodníků, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení se 
společnostmi Zlaté terasy s.r.o. a NOVÁ SLADOVNA, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

87. schvaluje 
doplnění náležitosti smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby splaškové kanalizace DN 
300, veřejného osvětlení, chodníku a parkovacích stání budované v rámci stavby „Bytový 
Komplex Nové Sady“ se společností Pressburg s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

88. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby chodníku a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 
913/70 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností eg projekt HORNÍ 
LÁN s.r.o., za kupní cenu ve výši 242,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

89. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/001915/2018/Hoa 
mezi statutárním městem Olomouc a společností DEVELOP Holding, a.s., dle důvodové 
zprávy bod č. 5.6. 

 

90. schvaluje 
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč panu XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

91. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 722/1 
ve společném jmění manželů XXXXX, parc. č. 722/41 v podílovém spoluvlastnictví XXXXX 
(ideální podíl 1/2) a XXXXX (ideální podíl 1/2), parc. č. 722/42 ve vlastnictví XXXXX, parc. č. 
722/16 ve společném jmění manželů XXXXX, parc. č. 722/17 ve společném jmění manželů 
XXXXX, parc. č. 722/18 ve vlastnictví XXXXX, parc. č. 722/19 ve společném jmění manželů 
XXXXX, parc. č. 722/45 ve společném jmění manželů XXXXX, parc. č. 722/47 ve vlastnictví 
XXXXX a parc. č. 722/22 ve společném jmění manželů XXXXX, vše orná půda v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 6.1. 

 

92. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného 
osvětlení na pozemcích parc. č. 722/1 ve společném jmění manželůXXXXX, parc. č. 722/41 
v podílovém spoluvlastnictví XXXXX (ideální podíl 1/2) a XXXXX (ideální podíl 1/2), parc. č. 
722/42 ve vlastnictví XXXXX, parc. č. 722/16 ve společném jmění manželů XXXXX, parc. č. 
722/17 ve společném jmění manželů XXXXX, parc. č. 722/18 ve vlastnictví XXXXX, parc. č. 
722/19 ve společném jmění manželů XXXXX, parc. č. 722/45 ve společném jmění manželů 
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XXXXX, parc. č. 722/47 ve vlastnictví XXXXX a parc. č. 722/22 ve společném jmění manželů 
XXXXX, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

93. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby lávky na pozemku parc. č. 1473/1 vodní 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

94. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování stavby mostu 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 bod č 6.3. 

 

95. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace včetně podzemní retenční 
nádrže na pozemku parc. č. 559/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch pozemku parc. č. st. 1658 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. 
p. 282, stavba technického vybavení, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 6.4. 

 

96. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové 
kanalizace včetně podzemní retenční nádrže na pozemku parc. č. 559/3 ostatní plocha v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 1658 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 282, stavba technického vybavení, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

97. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích 
parc. č. 451/35 ostatní plocha a parc. č. 443/3 orná půda, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti GRID energy s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

98. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 451/35 ostatní plocha a parc. č. 
443/3 orná půda, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti GRID energy 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

99. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 5. 2019 bod programu č. 2, bod č. 6.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení, místního rozhlasu, 
optického kabelu, osazení a zapojení osvětlovacích bodů veřejného osvětlení na pozemcích 
parc. č. 617/1 ostatní plocha a parc. č. 617/2 vodní plocha, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel 
ve prospěch města Litovel dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

100. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 5. 2019 bod programu č. 2, bod č. 6.4. důvodové zprávy ve věci 
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schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování 
veřejného osvětlení, místního rozhlasu, optického kabelu, osazení a zapojení osvětlovacích 
bodů veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 617/1 ostatní plocha a parc. č. 617/2 vodní 
plocha, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve prospěch města Litovel dle důvodové zprávy 
bod č. 6.6. 

 

101. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování nadzemního vedení veřejného osvětlení, 
místního rozhlasu a optického kabelu na pozemcích parc. č. 617/1 ostatní plocha a parc. č. 
617/2 vodní plocha, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve prospěch města Litovel dle 
důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

102. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování 
nadzemního vedení veřejného osvětlení, místního rozhlasu a optického kabelu na 
pozemcích parc. č. 617/1 ostatní plocha a parc. č. 617/2 vodní plocha, vše v k. ú. Unčovice, 
obec Litovel ve prospěch města Litovel dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

103. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 772 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

104. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 772 ostatní plocha v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.7. 

 

105. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

106. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha v k. ú. Týneček, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.8. 

 

107. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 202/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

108. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 202/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.9. 
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109. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 3. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení 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. 6.10. 

 

110. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 3. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení 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. 6.10. 

 

111. 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. 6.10. 

 

112. 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. 6.10. 

 

113. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 5. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 116/10, parc. č. 116/12, parc. č. 116/13 a parc. č. 116/119, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

114. revokuje 
usnesení RMO ze dne 25. 3. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 116/10, parc. č. 
116/12, parc. č. 116/13 a parc. č. 116/119, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

115. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 116/10, parc. č. 116/12, parc. č. 116/13 a parc. č. 116/119, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

116. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 116/10, parc. č. 116/12, parc. č. 
116/13 a parc. č. 116/119, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
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117. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019, bod programu č. 2, bod 6. 8. důvodové zprávy ve věci 
schválení 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. 6.12. 

 

118. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019, bod programu č. 2, bod 6. 8. důvodové zprávy ve věci 
schválení 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 společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

119. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 228/62, parc. č. 228/23, 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. 6.12. 

 

120. 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. 228/23, 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. 6.12. 

 

121. nevyhovuje žádosti 
společnosti Nej.cz s.r.o. o schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 155/1 a parc. č. 599/1, oba ostatní 
plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. za jednorázovou 
úplatu ve výši 8 340,- Kč vč. DPH  dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

122. revokuje 
usnesení RMO ze dne 14. 8. 2018 bod programu č. 2, bod č. 6. 14. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  a  zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 155/1 a parc. č. 599/1, oba 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

123. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 155/1 a parc. č. 599/1, oba ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

124. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 12. 2018 bod programu č. 3., bod č. 5.11. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemku parc. č. 120/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

 

 



 17 

125. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 120/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

126. nevyhovuje žádosti 
společnosti Nej.cz s.r.o. o schválení  zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 120/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc za jednorázovou úplatu ve výši 1 410,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod 
č. 6.14. 

 

127. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 459/8 ostatní plocha a parc. č. 459/14 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

128. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 459/8 ostatní plocha a parc. č. 
459/14 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 

 

129. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 98/5, parc. č. 101/2, parc. č. 116/33 a parc. č. 177, vše ostatní plocha v k. 
ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

130. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 98/5, parc. č. 101/2, parc. č. 
116/33 a parc. č. 177, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

131. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 575/7 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Libli s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 

 

132. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 575/7 ostatní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Libli s.r.o.  dle důvodové zprávy 
bod č. 6.17. 

 

133. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 124/7 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Libli s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 
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134. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 124/7 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Libli s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.18. 

 

135. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 8. 2017 bod programu č. 2, bod 6. 2. důvodové zprávy, ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 458/1 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 

 

136. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemku parc. č. 458/1 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 

 

137. revokuje 
usnesení RMO ze dne 4. 4. 2017, bod programu č. 16., bod č. 6.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 46/2, parc. č 399/15, parc. č. 399/68 
a parc. č. 807/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 

 

138. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 46/2, parc. č 399/15 a parc. č. 807/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.20. 

 

139. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 5. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6.16. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 
168/18, parc. č. 185/3, parc. č. 185/8, parc. č. 185/21, parc. č. 201/1, parc. č. 219/4, parc. č. 
238/3, parc. č. 238/4, parc. č. 238/5, parc. č. 631/1 a parc. č 1080, vše ostatní plocha a parc. 
č. st. 2584 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 

 

140. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 168/18, 
parc. č. 168/29, parc. č. 185/3, parc. č. 185/8, parc. č. 185/21, parc. č. 201/1, parc. č. 219/4, 
parc. č. 238/3, parc. č. 238/4, parc. č. 238/5, parc. č. 631/1 a parc. č 1080, vše ostatní plocha 
a parc. č. st. 2584 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.21. 

 

141. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
612/37 ostatní plocha v k. ú. Neředín, parc. č. 168/18, parc. č. 238/1, parc. č. 238/4 a parc. č. 
631/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.22. 
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142. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 612/37 ostatní plocha v k. ú. Neředín, parc. č. 
168/18, parc. č. 238/1, parc. č. 238/4 a parc. č. 631/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.22. 

 

143. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
5/8, parc. č. 5/11, parc. č. 5/23, parc. č. 132/7, parc. č. 132/8, parc. č. 132/23, parc. č. 590/1, 
parc. č. 590/2 a parc. č. 732, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.23. 

 

144. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/11, parc. č. 5/23, parc. č. 132/7, 
parc. č. 132/8, parc. č. 132/23, parc. č. 590/1, parc. č. 590/2 a parc. č. 732, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia 
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.23. 

 

145. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 26. 7. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6.9. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 271 ostatní plocha, parc. č. 274 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.24. 

 

146. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 95/3, parc. č. 80/7, parc. č. 85/4, parc. č. 85/11, parc. č. 274, parc. č. 289, parc. č. 105/64, 
parc. č. 105/60 a parc. č. 105/54, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.24. 

 

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

 

3 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o.p.s. Přijetí nového znění zakladatelské listiny. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
o přijetí nového úplného znění zakladatelské listiny o.p.s. Sluňákov - centrum ekologických 
aktivit města Olomouce 

 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
záměr směny částí pozemků parc. č. 420/4 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc o 
výměře 530 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 420/5 
orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc o výměře 530 m2 ve vlastnictví XXXXX, bez 
vzájemného cenového doplatku, 

 

3. schvaluje 
záměr směny pozemku parc. č. 700/15 orná půda o výměře 1122 m2 (dle GP pozemek parc. 
č.700/57) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví Metropolitní kapituly u svatého 
Václava v Olomouci za pozemek parc. č. 700/14, orná půda  o výměře 959 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s případným 
doplatkem cenového rozdílu ve výši dle znaleckého posudku, 

 

4. schvaluje 
uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 496/16 ostatní plocha, 
k. ú. Povel, parc. č. 800/2 ostatní plocha, k. ú. Nová Ulice a parc. č. 1231/1 ostatní plocha, k. 
ú. Slavonín, vše obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce v rozsahu dle 
situačního plánu, spočívající v uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě, dále v právu vstupu, vjezdu na pozemky v souvislosti s 
provozováním, údržbou, opravou a odstraněním podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s. (IČ: 04084063) na 
dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč + DPH, 

 

5. schvaluje 
zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 496/16 ostatní plocha, k. ú. Povel, parc. č. 800/2 
ostatní plocha, k. ú. Nová Ulice a parc. č. 1231/1 ostatní plocha, k. ú. Slavonín, vše obec 
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouc v rozsahu dle situačního plánu, 
spočívající v uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě, dále v právu vstupu, vjezdu na pozemky v souvislosti s provozováním, údržbou, 
opravou a odstraněním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve 
prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s. (IČ: 04084063) na dobu neurčitou za 
jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč + DPH, 

 

6. schvaluje 
uzavření budoucí nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1097, ostatní plocha a parc. č. 
1093/11, ostatní plocha, vše v k. ú. Samotíšky, obec Samotišky, které jsou ve vlastnictví 
obce Samotišky, v rozsahu dle situačního nákresu za nájemné 5.000 Kč/rok, 

 

7. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 87/15, parc. č. 121/1, parc. č. 121/3 parc. č. 
116/46, parc. č.116/53, parc. č. 116/54 a parc. č. 116/109, vše ostatní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, spočívající v 
uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na předmětných pozemcích v 
rozsahu dle geometrických plánů a dále v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v 
souvislosti s vybudováním, provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním 
podzemního komunikačního vedení, ve prospěch Nej.cz s.r.o. (jako oprávněného), a to na 



 21 

dobu neurčitou a bezúplatně, 

 

8. doporučuje 
ZMO schválit uzavření smlouvy o zhodnocení majetku obce Samotišky stavebními úpravami 
v rámci realizace investiční akce statutárního města Olomouce „Sv. Kopeček – parkování – 
projekt IDS“ v rozsahu dle situačního nákresu. 

 

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

 

5 Veřejná zakázka č. 19109 - Olomouc - rozšíření MKDS - lokalita 
Dolní náměstí a záznamový server - uzavřená výzva  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k 
výše uvedené veřejné zakázce, 

 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 41 vnitřního předpisu č. 4/2019 použití uzavřené výzvy na předmětné 
zadávací řízení. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Veřejná zakázka č.  19111 - Posouzení proveditelnosti a 
financovatelnosti záměru Multifunkční hala Olomouc - 
uzavřená výzva 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené 
veřejné zakázce, 

 

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

 

3. ustavuje 
komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. schvaluje 
v souladu s článkem 41 vnitřního předpisu č. 4/2019 použití uzavřené výzvy na předmětné 
zadávací řízení, 

 

 

 

 

 

 



 22 

5. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě, s 
vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 5.1. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 19042 - ZŠ Heyrovského - odborné učebny - 
dodávka ICT - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

3. pověřuje 
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s 
vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.2. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 19043 - ZŠ Heyrovského - odborné učebny - 
dodávka pomůcek - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

3. pověřuje 
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s 
vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.3. 
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9 Veřejná zakázka č. 19017 - FZŠ Komenium 8. května - 
restaurování sálu Komenium - VI. a VIII. Etapa - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 5.4. 
 

 

10 Veřejná zakázka č. 19033 - ZŠ Gorkého - vznik odborných 
učeben pro polytechnické vzdělávání - dodávka nábytku - 
vyloučení, zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. vylučuje 
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka výše uvedeného zadávacího řízení dle 
důvodové zprávy, 

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.5. 
 

 

11 Veřejná zakázka č. 19034 - ZŠ Gorkého - vznik odborných 
učeben pro polytechnické vzdělávání - dodávka ICT - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku, 
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3. pověřuje 
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s 
vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.6. 
 

 

12 Veřejná zakázka č. 19035 - ZŠ Gorkého - vznik odborných 
učeben pro polytechnické vzdělávání - dodávka pomůcek - 
zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

3. pověřuje 
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s 
vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.7. 
 

 

13 Veřejná zakázka č. 19095 - ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce 
výdejny stravy - stavební část - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.8. 
 

 

14 Veřejná zakázka 19117 – Stavební úpravy Zimního stadionu 
Olomouc – přímé zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli. 

 

3. pověřuje 
náměstkyni primátora Mgr. Markétu Záleskou k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem v 
rámci výše uvedeného zadávacího řízení dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5.9. 
 

 

15 Francouzský most – smlouva Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

16 Multifunkční hala Olomouc  - Smlouva o připojení horkovodu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o připojení horkovodu se společností Veolia Energie ČR, a.s. dle 
důvodové zprávy 

 

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

 

17 Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ 
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., 
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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: 8. 
 

 

18 Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci přeložky se společností Česká telekomunikační infrastruktura, 
a.s. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

19 Hněvotínská - přechod pro chodce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. souhlasí 
s pokračováním Smlouvy o spolupráci při realizaci investičního záměru s Fakultní nemocnicí 
Olomouc dle důvodové zprávy, 

 

3. souhlasí 
se zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby ještě v tomto roce a zařazením 
realizace akce do plánu investic na r. 2020, 

 

4. ukládá 
odboru investic informovat Fakultní nemocnici Olomouc o tomto časovém harmonogramu. 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 

20 Neředín, Topolany - cyklostezka   
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. souhlasí 
s řešením dle bodu C 1/ důvodové zprávy. 

 

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

 

21 Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

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

 

22 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu - MŠ Rooseveltova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

3. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 7 dle části B důvodové zprávy, 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 7-9 dle části B důvodové zprávy, 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zrušit k 31.07.2019 zvláštní účet č. 7695722/0800. 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
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23 Investice do lesní infrastruktury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru investic ihned provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 

24 Kasárna Neředín - Informace z jednání meziresortní komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy, 

 

3. ukládá 
informovat poskytovatele dotace o přijatém usnesení. 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru investic 
 

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

 

25 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) tř. Kosmonautů 18, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
1a) 

b) tř. Kosmonautů 18, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
1b) 

c) Balbínova 9, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 3+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 
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2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

a) na 2 roky s nájemci: 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc 

XXXXX,XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 

XXXXX, Školní 1, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Balbínova 3, Olomouc 

XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Synkova 4, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, U letiště 4, Olomouc 

XXXXX, U letiště 10, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 

XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 

XXXXX, Kosmonautů 18, Olomouc 

XXXXX, Žižkovo náměstí 3, Olomouc 

XXXXX, Mariánská 8, Olomouc 

Dětský domov, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Rumunská 11, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Peškova 2, Olomouc 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc 
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XXXXX, Topolová 6, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Topolová 7, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc 

XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc 

  

b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory, bezbariérový byt: 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 4, Olomouc 

XXXXX, Fischerova 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 6, Olomouc 

XXXXX, Příčná 8, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Peškova 1, Olomouc 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc 

  

c) na 1 rok s nájemci: 

XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – byt pro seniory 

Charita Olomouc, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 

Charita Olomouc, Černá cesta 14, Olomouc 

Charita Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc 

XXXXX, U letiště 2, Olomouc 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc 
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d) na půl roku, 5 měsíců, 3 měsíce s nájemci: 

XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Holická 51, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc 

XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – byt pro seniory 

XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 

XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc 

XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc – na 5 měsíců 

XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc 

XXXXX, Školní 1, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc 

XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc 

XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc – na 3 měsíce 

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

XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc – byt pro seniory - na 3 měsíce 

XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – na 3 měsíce po úhradě dluhu 

XXXXX, Balbínova 5, Olomouc - na 3 měsíce po úhradě dluhu 

XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc - na 3 měsíce po úhradě dluhu 

dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d) 

  

3. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, Ostružnická 9/11, Olomouc a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 20.5.2019 o 
prodloužení nájemní smlouvy 

dle důvodové zprávy bod 3) 

  

4. snížení stávající sazby nájemného na 84,- Kč/m2/měsíc u bytu č. 3, tř. Spojenců 

14, Olomouc, do 31.12.2019 ode dne měsíce následujícího po úhradě dluhu 

dle důvodové zprávy bod 4) 

  

5. výpověď z nájmu bytu: 

XXXXX, Handkeho 1, Olomouc, č.b. 22 – bezbariérový byt 

dle důvodové zprávy bod 5) 
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3. bere na vědomí 
vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady v období 1-6/2019 dle důvodové zprávy bod 
6) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

26 Rozpočtové změny roku 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
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: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

27 Příprava rozpočtu a investiční plán 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 

 

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

Bod programu: 18. 
 

 

28 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Zprávu o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2019 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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29 Změna č. 8 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložení Žádosti o změnu pro změnu č. 8 Strategie ITI Olomoucké aglomerace dle 
důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora, Mgr. Matouše Pelikána, podpisem Žádosti o změnu pro změnu č. 8 
Strategie ITI Olomoucké aglomerace 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

30 Změna ve složení Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace 
pro realizaci strategie 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
nového zástupce SMOl do Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace 
dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

31 ZŠ Dvorského - odborné učebny - Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle přílohy DZ Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 
117D03G001277 z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 
2020 na realizaci projektu s názvem ZŠ Dvorského - odborné učebny 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
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32 Studie úprav veřejného prostoru v okolí kostela sv. Barbory ve 
Chválkovicích 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem úprav veřejného prostoru v okolí kostela sv. Barbory ve Chválkovicích dle studie 

 

3. schvaluje 
přímé zadání DUR, DSP a DPS zpracovateli studie Ing. arch. Lukáši Blažkovi dle předložené 
cenové nabídky 

 

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

 

33 Výstava studentských prací FA ČVUT v Praze 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit průběh akce dle důvodové zprávy 

T: 2. 9. 2019 
O: vedoucí útvaru hlavního architekta 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 

34 Změny jízdních řádů MHD od 1. 9. 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změny jízdních řádů MHD od 1. 9. 2019 dle předložené důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
návrh dodatku č. 23 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
podepsat dodatek č. 23 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 

T: 12. 8. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

35 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE 
CODO v ulici Palackého 13, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele  fu HUNG Světlo, s.r.o., 
Palackého 15, 779 00 Olomouc,  na dobu od 22.7. do 31.10. 2019. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

36 Dodatek č. 3 ke smlouvě s TSMO, a. s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č. 3 ke smlouvě s TSMO, a.s. dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 3 

T: 12. 8. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

37 Petice "za urychlení zřízení veřejného osvětlení chodníku pro 
pěší a cyklostezky u Mlýnského potoka v Olomouci - Hejčíně" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh odpovědi petentům dle přílohy č.2 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odpovědět petentům 

T: 12. 8. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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38 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

39 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dolní Hejčínská dle bodu 2. důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

40 Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 31. 
 

 

41 Multifunkční hala Olomouc – informace o aktuálním stavu a 
další postup 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení projednat informace o aktuálním stavu a další postup 
přípravy projektu Multifunkční hala Olomouc dle důvodové zprávy 

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 32. 
 

 

42 Aktualizace studie přeložky silnice III/4432 Chválkovice – 
Samotíšky – informace o výběru zpracovatele 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené 
veřejné zakázce 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 33. 
 

 

43 Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací 
(mimo školská zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup při rozdělování výsledku hospodaření 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 34. 
 

 

44 Pravidla hodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů 
příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem 
Olomouc (mimo školská zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Pravidla hodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 
statutárním městem Olomouc (mimo školská zřízení) dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s 
účinností od 15.7.2019 
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3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 35. 
 

 

45 Procesní postup a podmínky za kterých bude Rada města 
Olomouce rozhodovat o udělování předchozího souhlasu v 
rámci rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti 
valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
procesní postup a podmínky, za kterých bude Rada města Olomouce rozhodovat o 
udělování předchozího souhlasu v rámci rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady dle důvodové zprávy. 

 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení ihned informovat jednotlivé akciové společnosti o 
schváleném procesním postupu a podmínkách, za kterých bude Rada města Olomouce 
rozhodovat o udělování předchozího souhlasu v rámci rozhodnutí jediného akcionáře při 
výkonu působnosti valné hromady. 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

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

 

46 Moravská filharmonie Olomouc - organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
platové zařazení ředitele příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc Mgr.art.et. 
MgA. Jonáše Harmana dle důvodové zprávy s účinností od 1. 7. 2019 
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3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

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

 

47 Zoologická zahrada Olomouc - organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
navýšení osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc 
Dr. Ing. Radomíra Habáně dle upravené důvodové zprávy s účinností od 1.7.2019 

 

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

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 38. 
 

 

48 Zoologická zahrada Olomouc - projektové záměry 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

49 Aquapark - návrh projektů pro ZŠ r. 2019-2020 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
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2. schvaluje 
návrh akciové společnosti Aquapark Olomouc rozvojových projektů pro žáky olomouckých 
ZŠ i s finančním krytím dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 40. 
 

 

50 Andrův a zimní stadion - údržba trafostanic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv na provoz, údržbu a opravy elektrického zařízení dle předložené důvodové 
zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstkyni primátora Mgr. M. Záleskou podpisem smluv dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 41. 
 

 

51 Plavecký stadion - správa a provoz 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
další postup dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 42. 
 

 

52 Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření na území města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem postupu dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
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53 Investiční záměr „Víceúčelový objekt hasičské zbrojnice 
Olomouc – Radíkov“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s variantou B dle upravené důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s postupem prací navržených dle varianty B upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
 

 

54 Uzavírání smluv o nájmu movitých věcí v majetku odboru 
ochrany a  smluv o poskytování služeb jednotek požární 
ochrany SMOl  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s navrženými smlouvami a jejich přílohami dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
tajemníkovi MMOl zapracovat změny kompetencí do organizačního řádu 

T: 30. 9. 2019 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 

 

55 Zahraniční cesta Jednotek sboru dobrovolných hasičů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zahraniční cestou dle důvodové zprávy 
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3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA., náměstka primátora k podpisu žádanky o přepravu k zahraniční 
cestě dle důvodové zprávy 

T: 2. 9. 2019 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 

 

56 Darovací smlouva - Keramická popelnice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předloženou darovací smlouvu 

 

3. pověřuje 
primátora města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka, MPA podpisem darovací smlouvy 

T: 26. 8. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 47. 
 

 

57 Předzahrádka - zeleň 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení - kavárny " Chvilka pro 
tebe" na ulici Schweitzerova č.o. 95 v Olomouci, v rozsahu 30 m2 na demontovatelném 
dřevěném podiu, pro žadatele XXXXX, na dobu od 15.6. 2019 do 30.9.2019 dle důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
informovat žadatele 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 48. 
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58 Používání glyfosátů na veřejných plochách města Olomouce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
akciovým společnostem TSMO, a.s. a VFO, a.s. zpracování analýzy finančních nákladů na 
pořízení techniky a návrhů alternativních opatření k likvidaci plevelů 

T: 7. 10. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

3. ukládá 
OMZOH na základě zpracovaných analýz akciových společností předložit návrh dalšího 
postupu v užívání glyfosátů případně jiných metod na území města 

T: 25. 11. 2019 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 49. 
 

 

59 Strategie zeleně a management údržby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu (dále DZ) 

 

2. schvaluje 
zadání pro tvorbu "Strategie zeleně a management údržby" dle upravené přílohy č.1 DZ 

 

3. schvaluje 
členy pracovních týmů dle upravené přílohy č.1 DZ 

 

4. ukládá 
zpracovat „Strategii zeleně a management údržby“ v termínu upravené přílohy č.1 DZ 
(harmonogram) 

T: prosinec 2020 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 50. 
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60 Platové zařazení ředitelek škol - příspěvkových organizací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
platové zařazení nově jmenovaných ředitelek škol s účinností od 1.8.2019 a od 1.9.2019 dle 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat nově jmenované ředitelky o přijatém usnesení 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 51. 
 

 

61 Individuální dotace v oblasti školství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací pro jednotlivé projekty do výše 50 000,--Kč dle přílohy č.1 včetně 
rozpočtových změn 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 

 

4. souhlasí 
s výší podpory pro jednotlivé projekty nad 50 000,--Kč dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí dotací nad  50 000,--Kč dle přílohy č. 2 důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 52. 
 

 

62 Prevence kriminality – dotace MV ČR a rozdělení rezervy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
navýšení dotace na realizaci projektu prevence kriminality pro Sdružení D, z. ú., dle 
důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
finanční spoluúčast SMOl na projekty, podpořené dotací MV ČR, dle  důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
uzavřít smlouvu o navýšení dotace se Sdružení D, z. ú. 

T: 12. 8. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

5. ukládá 
realizovat neinvestiční projekty, na které byla poskytnuta dotace MV ČR, formou objednávky 
služeb 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 53. 
 

 

63 Partnerství SMOl v projektech v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření partnerství v rámci výzvy OPZ 111 "Podpora vzniku a provozu dětských skupin" s 
organizacemi dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
uzavření partnerství v rámci výzvy OPZ 098 "Podpora procesů ve službách a podpora 
rozvoje sociální práce"  s Charitou Olomouc 

 

4. ukládá 
uzavřít smlouvy o partnerství, dle přílohy důvodové zprávy 

T: 12. 8. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 54. 
 

 

64 Schválení klubu pro seniory Olomouc - Týneček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
vznik klubu pro seniory 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 55. 
 

 

65 Bytové záležitosti BPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

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

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 56. 
 

 

66 Kontrola hospodaření u MŠ Barevný svět Olomouc, rok 2018 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 57. 
 

 

67 Kontrola dotace u Rodinného centra Provázek, z.s. poskytnuté 
v roce 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 58. 
 

 

68 Kontrola dotace u JITRO Olomouc, o.p.s., poskytnuté v roce 
2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 59. 
 

 

69 Využití dotace poskytnuté TJ Lokomotiva Olomouc, z.s. na 
projekt "Zhotovení nových povrchů atletického stadionu" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 60. 
 

 

70 Audit vymáhání pohledávek na přestupkovém oddělení 
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. 3/2019 

T: 2. 9. 2019 
O: vedoucí odboru správních činností 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 61. 
 

 

71 Vyhodnocení činnosti KPOZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
členem KPOZ paní Mgr. Hanu Kaněčkovou 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 62. 
 

 

72 Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje na projekt 
"Olomouc v kostce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou Důvodovou zprávu. 
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2. souhlasí 
s přijetím dotace na projekt "Olomouc v kostce", včetně rozpočtové změny. 

 

3. pověřuje 
Mgr. Markétu Záleskou k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 63. 
 

 

73 Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje na projekt 
"Příspěvek na činnost ED Olomouc a sítě MEIS pro rok 2019" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

2. souhlasí 
s přijetím dotace na projekt "Příspěvek na činnost ED Olomouc a sítě MEIS pro rok 2019", 
včetně rozpočtových změn. 

 

3. pověřuje 
Mgr. Markétu Záleskou k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 64. 
 

 

74 Olomoucký tvarůžkový festival - převod příjmu za stánky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle předložené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
ekonomickému odboru ihned zařadit příjmy za pronájem stánků do rozpočtu odboru 
cestovního ruchu, kultury a sportu 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 65. 
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75 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 5. zasedání ZMO 
konaného 17. 6. 2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. ukládá 
k bodu 6, část 3 usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019 - Pořízení změn Územního plánu 
Olomouc: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahrnout pořízení schválených změn do 
pokynů pro zpracování návrhu souboru změn č. X Územního plánu Olomouc, které jsou 
součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomouc (T: dle důvodové zprávy) 
T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

2. ukládá 
k bodu 9, část 4 usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019 - Okresní hospodářská komora - žádost o 
dotaci: 
- ZMO ukládá Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní 
hospodářskou komoru na rok 2019 (T: červen 2019) 
T: 12. 8. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

3. ukládá 
k bodu 12, část 5 usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019 - Regulační plán RP-24 Pražská - 
východ: 
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173, odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání regulačního plánu 
RP-24 Pražská - východ veřejnou vyhláškou (T: ihned) 
T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

4. ukládá 
k bodu 13, část 7 usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019 - Spolek Odpady Olomouckého kraje - 
odkup akcií: 
-  ZMO ukládá podepsat smlouvu o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem a 
městem Olomouc a smlouvu mezi akcionáři Společností (T: 13. 12. 2019) 
T: 25. 11. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

5. ukládá 
k bodu 14, část 4 usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019 - Dodatky zřizovacích listin 
příspěvkových organizací - škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku 
- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele škol (T: červen 2019) 
T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

6. ukládá 
k bodu 15, část 3 usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019 - Návrh záměru na vytvoření 
koncernové struktury u městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc 
jediným akcionářem: 

- ZMO ukládá Radě města Olomouce připravit kompletní dokumentaci budoucího 
koncernového uspořádání a řízení městských akciových společností, kde je statutární město 
Olomouc jediným akcionářem ke konečnému schválení zastupitelstvem (T: nestanoven) 
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T: 25. 11. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

7. ukládá 
k bodu 15, část 4 usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019 - Návrh záměru na vytvoření 
koncernové struktury u městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc 
jediným akcionářem: 

- ZMO ukládá Radě města Olomouce informovat zastupitelstvo o průběhu prací (T: 
průběžně) 

T: 25. 11. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

8. ukládá 
k bodu 18, část 3 usnesení ZMO ze dne 17. 6 2019 - Zpráva o uplatňování Územního plánu 
Olomouc - pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu: 

- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení návrhu souboru změn č. 
X Územního plánu Olomouc 

- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje v souladu s § 165 odst. 3 stavebního 
zákona zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup schválenou Zprávu o uplatňování 
Územního plánu Olomouc (T: dle důvodové zprávy) 

T: 26. 8. 2019 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

9. ukládá 
k bodu 22, část 3 usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019 - Pojmenování ulic: 

- ZMO ukládá informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle platných směrnic (T: 
ihned) 

T: 12. 8. 2019 
O: oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť 
 

10. ukládá 
k bodu 25, část 2 usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019 - Pokyn k úpravě Změny č. II ÚP 
Olomouc: 

- ZMO ukládá úřadu územního plánování upravit návrh Změny č. II ÚP Olomouc a prověřit 
možnost nastavení výškového limitu s variantním prověřením výškové regulace v ploše 
03/056P (T: leden 2020) 

T: leden 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 66. 
 

 

76 Podpora společensko-prospěšných aktivit 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 včetně příloh č. 1 
- 2 
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2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a 
z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

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  dle důvodové zprávy – příloha č. 2 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle důvodové zprávy – příloha č. 2 

 

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

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 67. 
 

 

77 Organizační záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Magistrátu města Olomouce 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2019 

 

3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2019 

 

4. ukládá 
zpracovat dodatek „Organizačního řádu MMOl a MPO“ 

T: 30. 9. 2019 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

5. ukládá 
zpracovat ve spolupráci s Advokátní kanceláří Konečný s.r.o. Pravidla pro správu, 
komunikaci a kontrolu v oblasti městských sportovních zařízení 

T: 30. 9. 2019 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 68. 
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78 Stanovisko SMOl k navýšení kapacity soukromé MŠ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
souhlasné stanovisko k navýšení kapacity soukromé mateřské školy dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat zřizovatele mateřské školy o přijatém usnesení 

T: 12. 8. 2019 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 69. 
 

 
 
 

 

 

 

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

Mgr. Matouš Pelikán v. r. 
náměstek primátora 

  

 


