
 

USNESENÍ 
 

z 25. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26. 8. 2019 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

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

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 26. 8. 2019 dle  části A) důvodové 
zprávy 

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

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

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

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

 

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

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
postup při stanovení kupní ceny s účinností od 1. 1. 2020 dle bodu č. 3 - Uplatnění DPH dle 
plátcovství kupujícího dle důvodové zprávy bod č. 1. 

 

2. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 835/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 835/15 ostatní 
plocha) o výměře 52 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

3. schvaluje 
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 30/26 ostatní plocha o výměře 49 m2 a parc. 
č. 39/17 trvalý travní porost o výměře 130 m2, oba v k. ú. Lazce, obec Olomouc. Výměra 
předmětných částí pozemků bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 
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2.2. 

 

4. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 220 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti Společenství vlastníků jednotek domu B. Němcové 9, Olomouc. o prodej části 
pozemku parc. č. 422 ostatní plocha o výměře 290 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

6. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 422 ostatní plocha o výměře 290 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

7. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 36,19 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, bydlení, ul. 
Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 

 

8. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu ze dne 29. 2. 2012, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou se 
společností Bartoň a Partner s.r.o., jejímž předmětem je nájem budovy bez č.p./č.e., jiná st., 
na pozemcích parc. č. st. 433/6 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 435/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy by 
mělo dojít k prodloužení doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2019 na dobu určitou do 31. 12. 
2021 dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

9. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 99/17 ostatní plocha o výměře 64 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

10. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 515/2 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 2435/G/96/Pl. uzavřené dne 9. 12. 1996, ve 
znění dodatku č. 1 uzavřeným dne 19. 10. 2010 a dodatku č. 2 uzavřeným dne 29. 4. 2011, s 
panem XXXXX a podání žaloby na vyklizení a odstranění stavby a následně podání 
exekučního návrhu v případě nevyklizení a neodstranění stavby z předmětu nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

11. schvaluje 
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 72 ostatní plocha o výměře 407 m2 a pozemku parc. 
č. st. 1664 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 

 

12. schvaluje 
udělení souhlasu společnosti Lesy města Olomouce, a.s. s vybudováním stavby vrtané 
studny v lesní školce Rampach na pozemku parc. č. 458/1 lesní pozemek v k. ú. Cholina, 
obec Cholina, dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
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13. schvaluje 
zmocnění pro Ing. Davida Janáska, předsedu představenstva společnosti Lesy města 
Olomouce, a.s., zastupovat statutární město Olomouc  ve věci přípravy a realizace stavby 
vrtané studny v lesní školce Rampach na pozemku parc. č. 458/1 lesní pozemek v k. ú. 
Cholina, obec Cholina, a v příslušných stavebních řízeních dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

14. schvaluje 
udělení souhlasu společnosti Lesy města Olomouce, a.s. s vybudováním stavby přípojky 
elektřiny – Březové – štípárna na pozemcích parc. č. 617/2 vodní plocha,  parc. č. 375/1 
zahrada, parc. č. 384/1 trvalý travní porost a parc. č. 372 trvalý travní porost, vše k. ú. 
Unčovice, obec Litovel, dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

15. schvaluje 
zmocnění pro Ing. Davida Janáska, předsedu představenstva společnosti Lesy města 
Olomouce, a.s. zastupovat statutární město Olomouc ve věci přípravy a realizace stavby 
přípojky elektřiny – Březové – štípárna na pozemcích parc. č. 617/2 vodní plocha,  parc. č. 
375/1 zahrada, parc. č. 384/1 trvalý travní porost a parc. č. 372 trvalý travní porost, vše k. ú. 
Unčovice, obec Litovel, a v příslušných stavebních řízeních dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

16. uděluje 
souhlas státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se vstupem na 
části pozemků parc. č. 85/2 orná půda (dle GP parc č. 85/3 orná půda) o výměře 3 295 m2, 
parc. č. 116/29 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 47 m2, parc. č. 116/33 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. 116/40 ostatní plocha) o výměře 48 m2 a parc. č. 116/17 ostatní plocha (dle 
GP díl „b“) o výměře 20 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc za účelem realizace 
stavby „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov – Olomouc“ včetně přístupů na stavbu a 
zařízení staveniště dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

17. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

18. svěřuje 
zeleň nacházející se na části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6. 

 

19. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 315/9 ostatní plocha o výměře 725 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc společnosti Main Properties a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

20. schvaluje 
nájem 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, paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

21. nevyhovuje 
žádostem paní XXXXX a Univerzity Palackého v Olomouci o nájem 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 dle důvodové 
zprávy bod č. 3.8. 
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22. schvaluje 
nájem prostoru - garážového 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 paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 

 

23. schvaluje 
nájem prostoru - garážového 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 panu Ing.XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 

 

24. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o nájem prostoru - garážového 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. 3.10. 

 

25. 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 panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 

 

26. uděluje 
souhlas s užíváním prostor o výměře 50 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, jiná stavba, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 1331/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc pobočným spolkem Junák – český skaut, středisko J. E. Kosiny Olomouc, z. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.12. 

 

27. schvaluje 
nájem části společných prostor (části střechy) o výměře 2,00 m2 budovy č. p. 1017, bydlení, 
I. P. Pavlova č. o. 62, která je součástí pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti FX SERVIS net s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.13. 

 

28. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nepřijetí nabídky ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na uplatnění 
předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, jiná stavba, na 
pozemku parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

29. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemků parc. č. 732/8 ostatní plocha o výměře 37 m2 a parc. č. 732/9 
ostatní plocha o výměře 1 878 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle přílohy č. 2 důvodové 
zprávy bod č. 4.2. 

 

30. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXXo směnu pozemku parc. č. 243 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú 
Droždín, obec Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce za ideální podíl 1/27 
části pozemku parc. č. 874 orná půda (dle GP č. parc. č. 874/2 orná půda) o výměře 106 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
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31. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc. č. 962/1 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část pozemku parc. 
č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2, jehož 
součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že ČR – Úřad práce České 
republiky uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu zjištěných cen 
pozemků ve výši 15 610,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

32. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019, bod programu 3, bod 1.8. důvodové zprávy, ve věci 
schválení  směny pozemku parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, 
obec Olomouc, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a sjezd k rodinnému 
domu, a pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, vše ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc. č. 
962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část pozemku 
parc. č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2, 
jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že ČR – Úřad práce České 
republiky uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 2 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

33. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 475/43 ostatní plocha (dle GP parc. č. 475/101 orná půda, díl 
„a“) o výměře 246 m2 a  části 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, s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 

 

34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti spolku Mladí konzervativci, z. s. o směnu části 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 dle důvodové 
zprávy bod č. 4.6. 

 

35. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování pozemku parc. č. 291/37 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nedvězí u 
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
Olomouckého kraje, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
4.7. 
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36. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek o výměře 1 800 
m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 392/13 ostatní plocha o výměře 10 
m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 

 

38. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 392/13 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. 
ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 

 

39. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1114 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 100 700,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 

 

40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o snížení výše kupní ceny pozemku parc. č. 1114 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 

 

41. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 4/2 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní XXXXX za kupní 
cenu ve výši 34 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 

 

42. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části 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 společnosti Agentura Rubico, s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 23 965,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 

 

43. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí 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 společnosti SIBOM, s.r.o. za 
kupní cenu ve výši 329 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 

 

44. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí 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 panu XXXXX za kupní cenu ve výši 321 
000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 

 

45. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 637/4 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 

 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu náležitostí smlouvy u prodeje částí pozemků parc. č. 404/3 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. st. 652 díl „a“ zast. pl.) o výměře 13 m2 a parc. č. 404/5 ostatní plocha (dle GP parc. 
č. st. 652 díl „b“ zast. pl.) o výměře 6 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům 
XXXXXdo společného jmění manželů spočívající v zatížení prodeje DPH ve výši 21 % dle 
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důvodové zprávy bod č. 4.14. 

 

47. schvaluje 
demolici objektu č.p. 209 na pozemku parc. č. st. 253 zast. pl. a nádvoří a dalších staveb na 
pozemcích parc. č. st. 253 zast. pl. a nádvoří a parc. č. 219/3 zahrada, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc v rozsahu dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

48. pověřuje 
ředitele organizace Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace zajištěním demolice 
objektu a dalších staveb dle důvodové zprávy včetně uzavření smlouvy s budoucím 
dodavatelem demoličních prací dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

49. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodu DN 150 na pozemcích parc. 
č. 1111/1, parc. č. 1111/5, parc. č. 959/31, parc. č. 645/6 a parc. č. 624/15, vše ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se společností Regionální centrum Olomouc s.r.o., 
jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

50. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
vodovodu DN 150 se společností Regionální centrum Olomouc s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 5.3. 

 

51. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodu DN 250 na pozemcích parc. 
č. 1111/5, parc. č. 624/1, parc. č. 624/25 a parc. č. 624/26, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se společností TSD Family Holding a.s., jako budoucím 
prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

52. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu 
vodovodu DN 250, DN 150 a DN 100 se společností TSD Family Holding a.s., dle důvodové 
zprávy bod č. 5.5. 

 

53. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu 10 parkovacích stání na pozemku parc. č. 480/3 
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s podílovým fondem Apollon Property 
otevřený podílový fond obhospodařovaný společností AMISTA investiční společnost, a.s., 
jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

54. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou chodníku na pozemcích parc. č. 75/68 a 
parc. č. 75/72, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, s Olomouckým 
krajem, dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

55. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu č. OMAJ-IM/INO/001754/2018/Hrb 
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

56. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-
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EM/BKS/001399/2019/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a  společností Nemovitosti & 
Obchod s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

57. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavby vodovodu DN 100, komunikace, chodníku, dešťové 
kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 527/7 (dříve část pozemku parc. č. 
527/3) a parc. č. 527/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, s Olomouckým 
krajem, jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 

 

58. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby 
„Přechod pro chodce ul. B. Martinů, Týneček“ na pozemcích parc. č. 388/1 ostatní plocha a 
parc. č. 388/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, s právem hospodařit se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

59. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 100/10, 
parc. č. 1119/3 a parc. č. 1120/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch pozemku parc. č. 1370/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. 
p. 417, rodinný dům, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

60. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 100/10, parc. č. 1119/3 a parc. č. 1120/1, vše ostatní plocha, 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 1370/2 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 417, rodinný dům, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

61. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

62. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č.  238/5 a parc. č. 631/1, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc v prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

63. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 721/19 ostatní plocha, parc. č. 721/20 ostatní plocha a parc. č. 723 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 

 

64. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 721/19 ostatní plocha, parc. č. 
721/20 ostatní plocha a parc. č. 723 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
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65. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 808/10, parc. č. 1460/2, vše ostatní plocha, parc. č. 808/11, parc. č. 
808/9, vše lesní pozemek, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, parc. č. 1013 ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 501/27, parc. č. 501/33, vše ostatní plocha a 
parc. č. 501/26 orná půda, vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

66. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 580/1 a parc. č. 1062/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 150/3, parc. č. 
150/5, parc. č. 150/6, parc. č. 150/8, parc. č. 150/12, parc. č. 150/14, parc. č. 155/1, parc. č. 
600 a parc. č. 606, vše ostatní  plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

67. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 580/1 a parc. č. 1062/2, vše ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 150/3, parc. č. 150/5, parc. č. 150/6, parc. č. 150/8, parc. 
č. 150/12, parc. č. 150/14, parc. č. 155/1, parc. č. 600 a parc. č. 606, vše ostatní  plocha v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.7. 

 

68. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 52/9 ostatní plocha a parc. č. st. 64 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba č. p. 25, obč. vyb., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

69. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 52/9 ostatní plocha a parc. č. st. 64 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 25, obč. vyb., vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.8. 

 

70. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku 
parc. č. 432/12 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

71. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 432/12 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

72. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č. 121/3 a parc. č. 121/4, vše ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.10. 
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73. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č. 121/3 a 
parc. č. 121/4, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

 

74. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního optického kabelového vedení a 
umístění a provozování nadzemního optického kabelového vedení, a to vše na pozemku 
parc. č. 861/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

75. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního optického kabelového vedení a umístění a provozování nadzemního optického 
kabelového vedení, a to vše na pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 

 

76. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 373/22 a parc. č. 395/9, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Libli s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

77. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 373/22 a parc. č. 395/9, vše 
ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Libli s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.12. 

 

78. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 452/14, parc. č. 835/1, parc. č. 835/2, parc. č. 861, parc.č. 875/1, parc. č. 875/5 a parc. č. 
875/10, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

 

79. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 151/1 orná půda, parc. č. 139/1, parc. č. 139/3, parc. č. 139/5, parc. č. 139/19, parc. č. 
139/23, parc. č. 139/32, parc. č. 139/33, parc. č. 139/40, parc. č. 151/2, parc. č. 174/1, parc. 
č. 174/3, parc. č. 174/4, parc. č. 174/6, parc. č. 178/4, parc. č. 181/7, parc. č. 181/20, parc. č. 
1409/2, parc. č. 1413/5, parc. č. 1414/1, parc. č. 1414/4, parc. č. 1415, parc. č. 1420/1, parc. 
č. 1420/13 a parc. č. 1961, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 

 

80. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 607/48, parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č. 
619/5, parc. č. 619/6, parc. č. 634/2, parc. č. 634/10, parc. č. 634/14, parc. č. 645/5, parc. č. 
866, parc. č. 1029/1, parc. č. 1029/3 a parc. č. 1029/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
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81. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního tepelného vedení na 
pozemku parc. č. 346/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 

 

82. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodního tepelného vedení na pozemku parc. č. 346/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.16. 

 

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

 

3 Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele s přijetím darů 
(hrobová zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím darů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

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

T: 2. 9. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

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

 

4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. doporučuje 
ZMO schválit směnu části pozemku parc. č. 700/15 (dle GP pozemek parc. č. 700/57) o 
výměře 1122 m2, orná půda 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 doplatkem 
cenového rozdílu ze strany statutárního města Olomouce ve výši 5.700,- Kč, 

 

3. doporučuje 
ZMO schválit budoucí darování částí pozemků parc. č. 294/1 o výměře cca 5 m2 a parc. č. 
294/2 o výměře cca 30 m2, oba ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc 
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dle situačního zákresu ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Olomouc, 

 

4. doporučuje 
ZMO schválení směny částí pozemků parc. č. 420/4 orná půda v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc o výměře 530 m2 (dle GP pozemek parc. č. 420/144) ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce za část pozemku parc. č. 420/5 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc o 
výměře 530 m2 (dle GP pozemek parc. č. 420/145) ve vlastnictví XXXXX, s cenovým 
doplatkem ze strany statutárního města Olomouce ve výši 80.000 Kč, 

 

5. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016, ve 
znění dodatků č. 1 – 3 uzavřené se Zemědělským družstvem Unčovice spočívající ve vyjmutí  
části pozemku parc. č. 420/4 orná půda o výměře 294 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomoucc z 
předmětu pachtu dle důvodové zprávy, 

 

6. doporučuje 
ZMO schválit koupi části pozemku parc. č. 420/6, orná půda, k.ú. Neředín, obec Olomouc 
(dle GP pozemek parc. č. 420/143) ve vlastnictví pana XXXXX v rozsahu záboru 704 m2 za 
cenu 403.776 Kč, 

 

7. doporučuje 
ZMO schválit budoucí koupi části pozemku parc. č. 631/362 orná půda v k.ú. Černovír, obec 
Olomouc, o výměře cca 250 m2 ve vlastnictví paní XXXXX dle GP vyhotoveného po 
dokončení realizace stavby a za cenu obvyklou dle znaleckého posudku, 

 

8. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 121/1, parc. č. 121/3 a parc. č.116/53, 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 geometrického plánu 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 společnosti ČD-
Telematika a.s. (jako oprávněného), a to na dobu neurčitou a bezúplatně, 

 

9. schvaluje 
uzavření dohody o změně věcného břemene na pozemcích parc. č. 121/1, parc. č. 121/3 a 
parc. č.116/53, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce se společností ČD-Telematika a.s. dle 
geometrického plánu č. 1609-93/2019. 

 

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

 

5 Veřejná zakázka č. 19111 - Posouzení proveditelnosti a 
financovatelnosti záměru Multifunkční hala Olomouc - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
vybraného dodavatele pro uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

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

 

6 Veřejná zakázka č. 19011 - Multifunkční hala - dokumentace pro 
změnu ÚR, DSP - zahájení, komise JŘbU 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) v souladu s § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. zahájení a základní zadávací 
podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) dodavatele, kterému bude zaslána výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy, 

 

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

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

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

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

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.1. 
 

 

7 Rozpočtové změny roku 2019 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

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

 

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

 

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

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2019 
důvodové zprávy - část B 
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T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

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

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
zařazení investic dle upravené důvodové zprávy a způsob jejich krytí do návrhu rozpočtu 
SMOl na r. 2020 

 

3. ukládá 
zahájit výběrové řízení na poskytovatele cizích zdrojů pro zajištění investic dle upravené 
důvodové zprávy 

T: 30. 9. 2019 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zařazení investic dle upravené důvodové zprávy a způsob jejich krytí do návrhu rozpočtu 
SMOl na r. 2020 

 

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

Bod programu: 7. 
 

 

9 OZV k dani z nemovitých věcí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých 
věcí na území statutárního města Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora předložit na nejbližší zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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10 Multifunkční hala Olomouc - rozpočtová změna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

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

3. ukládá 
odboru strategie a řízení ihned provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

T: 2. 9. 2019 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
odboru kancelář primátora ihned provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

T: 2. 9. 2019 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

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

 

11 Radnice - krov - zapůjčení projektové dokumentace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí PD dle bodu 3.a) a 3.c) důvodové zprávy 

 

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

 

12 Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu regulačního plánu RP-16 
Sídliště Nové Sady, Trnkova a vydat regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova 

 

 

3. ukládá 
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu RP-16 Sídliště 
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Nové Sady, Trnkova a návrh na vydání regulačního plánu RP-16 Sídliště Nové Sady, 
Trnkova na zasedání ZMO 

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

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

 

13 Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu regulačního plánu RP-19 
Sídliště Nové Sady, Werichova a vydat regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova 

 

3. ukládá 
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu RP-19 Sídliště 
Nové Sady, Werichova a návrh na vydání regulačního plánu RP-19 Sídliště Nové Sady, 
Werichova na zasedání ZMO 

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

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

 

14 Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova 

 

3. ukládá 
předložit návrh na vydání regulačního plánu RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova na 
zasedání ZMO 

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

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

 

15 Regulační plán Teichmannova - Peškova 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu regulačního plánu 
Teichmannova - Peškova a vydat regulační plán Teichmannova - Peškova 

 

3. ukládá 
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu Teichmannova - 
Peškova a návrh na vydání regulačního plánu Teichmannova - Peškova na zasedání ZMO 

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

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

 

16 Soubor změn č. VIII Regulačního plánu MPR Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou DZ 

 

2. doporučuje 
předložit materiál na zasedání ZMO dne 11.9.2019 k vydání Souboru změn č. VIII 
Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc. 

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

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

 

17 Smlouva o spolupráci k projektu Nástroje ÚAP 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
předložit návrh smlouvy k projednání na nejbližším zasedání ZMO 

T: 30. 9. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 

18 Pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

19 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dlouhá dle bodu 1. důvodové zprávy 

 

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

 

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

 

20 Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru 
dopravy a územního rozvoje, pověření k podepisování 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. svěřuje 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, část své působnosti odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města 
Olomouce v záležitostech dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
vedoucího odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce podepisováním 
smluv o souhlasu s umístěním stavby a smluv o právu provést stavbu na pozemcích jiných 
vlastníků v souvislosti s  přípravou stavebních akcí odboru dopravy a územního rozvoje dle 
bodu 1 důvodové zprávy 

 

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

 
 
 
 

21 Zimní údržba 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle bodu A 2/ důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
postup dle bodu B důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
postup dle bodu C 2/ důvodové zprávy 

 

5. schvaluje 
postup dle bodu D 2/ upravené důvodové zprávy 

 

6. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje zajistit zpracování nového operačního plánu zimní 
údržby v souladu s postupem schváleným RMO na základě upravené důvodové zprávy 

T: 30. 9. 2019 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

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

 

22 Odpadové centrum Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na projekt "Odpadové centrum Olomouc - Sběrový dvůr" a na  
projekt "Odpadové centrum Olomouc - Třídicí linka" do 133. výzvy Operačního programu 
Životní prostředí , 53. výzva ITI OA  dle bodu 3.1 DZ 

 

3. souhlasí 
s provozem budoucího odpadového centra a pronájmem v režimu s uplatněním DPH dle 
bodu 4. DZ 

 

4. souhlasí 
s postupem dle bodu č.1 DZ 

 

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

 

23 Obnova kulturní památky olomoucké radnice II - Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 
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Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 
117D03J000150 z IROP pro období 2014-2020 na realizaci projektu s názvem "Obnova 
kulturní památky olomoucké radnice II" 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

24 Pracovní skupiny Řídicího výboru ITI OA pro přípravu strategie 
ITI 2021+ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
členy pracovních skupin Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro přípravu strategie 
ITI 2021+ dle důvodové zprávy 

 

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

 

25 Zapojení SMOl do projektu UPOL v rámci programu TAČR 
Doprava 2020+ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
se zapojením statutárního města Olomouc do projektu Univerzity Palackého v Olomouci s 
názvem „Urbánní bike-sharingové datacentrum pro rozvoj zelené mobility a řešení 
environmentálních problémů“ v roli externího aplikačního garanta 

 

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

Bod programu: 25. 
 

 
 
 

26 Smlouva o budoucí nájemní smlouvě - spolek JAN 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, včetně jejích příloh 

 

2. souhlasí 
s uzavřením  smlouvy o smlouvě budoucí nájemní k části pozemku parc. č. st. 253 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 318 m2, jehož součástí je budova č. p. 209 
(Samota 209, Olomouc) a pozemku parc. č. 219/3 zahrada o výměře 1216 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, s budoucím nájemcem Jdeme Autistům Naproti z.s. dle přílohy č. 
1 důvodové zprávy. 

 

3. ukládá 
podepsat smlouvu o smlouvě budoucí nájemní dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

T: 30. 9. 2019 
O: ředitel Hřbitovů města Olomouce 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

27 Individuální dotace v sociální oblasti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, včetně příloh 

 

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

 

3. souhlasí 
s poskytnutím dotací z rozpočtu SMOl, dle důvodové zprávy, včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 000 Kč 

 

4. ukládá 
na nejbližším zasedání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 000 Kč 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

T: 30. 9. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

28 Dodatek smlouvy s Potravinovou bankou 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 smlouvy s Potravinovou bankou v Olomouckém kraji z. s., dle 
důvodové zprávy a její přílohy 

 

3. ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy s Potravinovou bankou v Olomouckém kraji z. s., dle přílohy 
důvodové zprávy 

T: 30. 9. 2019 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

29 Audit hospodaření za rok 2018 - oddělení dětské jesle 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
realizovat nápravná opatření uvedená v části IV.B předložené Zprávy č. 9/2019 

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

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 29. 
 

 

30 Kontrola hospodaření s majetkem a s fin. prostředky 
poskytnutými SMOl v roce 2018 u FZŠ Komenium 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 30. 
 

 
 
 
 
 

31 Kontrola hospodaření u MŠ Michalské stromořadí Olomouc, 
rok 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

 

32 Individuální dotace v oblasti kultury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu, včetně upravené přílohy 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl roku 2019 do 50 tis. Kč dle upravené přílohy důvodové 
zprávy včetně rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč s příjemcem dle upravené 
přílohy důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl roku 2019 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtové změny a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle přílohy důvodové 
zprávy 

 

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

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

T: 30. 9. 2019 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 

 
 
 
 
 
 
 

33 Olomoucký tvarůžkový festival - přijetí dotace  Olomouckého 
kraje 

Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s přijetím dotace na projekt "Olomoucký tvarůžkový festival", včetně rozpočtové změny 

 

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

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

34 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na 
veřejných prostranstvích – Evropský týden mobility 2019 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
Statutárnímu městu Olomouc, odboru strategie a řízení, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc, IČ: 
00299308 výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích na kulturně vzdělávací akci 
"Evropský týden mobility 2019"  ve dnech uvedených v důvodové zprávě 

 

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

T: 2. 9. 2019 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

35 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na 
veřejných prostranstvích – Slavnosti Černého orla 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
paní Radce Piskačové výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích na kulturní a 
sportovní akci "Slavnosti Černého orla (KMČ 13)" , která se koná dne 31.8.2019 od 8:00 do 
22:00 hodin 

 

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

T: 2. 9. 2019 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

36 Podpora společensko-prospěšných projektů 
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 

 

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 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemcem dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl roku 2019  dle důvodové zprávy – příloha č. 2 a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací s příjemcem 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: 36. 
 

 

37 Stanovení termínu a návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. stanovila 
- termín konání 6. zasedání ZMO: na středu 11. 9. 2019 od 9:00 hodin 

- místo konání 6. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 

 

3. souhlasí 
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s návrhem programu 6. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 37. 
 

 

38 Zimní stadion - HC Olomouc s. r. o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem navrženým v důvodové zprávě 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit se záměrem řešení užívání areálu Zimního stadionu prostřednictvím nájemní 
smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s dohodou o narovnání s HC Olomouc s. r. o. a uložit věcně příslušnému 
náměstkovi uzavřít tuto dohodu do 31. 12. 2019 s účinností k 1. 1. 2020 

 

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

Bod programu: 38. 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

  

 


