USNESENÍ
z 42. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 2. 2016
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 9. 2. 2016 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
část 2 bodu 23 usnesení RMO z 20. 10. 2015 týkající se Rozvoje azylových domů v Olomouci
- majetkoprávní problematiky
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 513/11, byt, v domě
č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
732.513,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5649/185835
na společných částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod 1.2.
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby okapového chodníku (rozšíření
stávajícího) pod lodžiemi budovy č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, byt. dům, I. P.
Pavlova 32 - 42, na pozemcích parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to na částech pozemku parc. č. 1072
ostatní plocha o celkové výměře 45,15 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce se Společenstvím vlastníků jednotek domu I.P.Pavlova č.9981003/32-42 Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
bere na vědomí
že služebnost cesty přes část pozemku parc. č. 1992 lesní pozemek (dle GP pozemek parc.

č. 1992/2 lesní pozemek) v k. ú. Grygov, obec Grygov bude zřízena ve prospěch pozemku
parc. č. 1992 lesní pozemek (dle GP pozemek parc. č. 1992/1) v k. ú. Grygov, obec Grygov
dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
č. p. 76, obč. vyb., včetně části budovy č. p. 76, obč. vyb. umístěné na části pozemku parc. č.
31/8 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 28 m2, a včetně části pozemku parc. č. 31/8 orná
půda (dle GP díl „a“) o výměře 28 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
pozemek parc. č. st. 127 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba, pozemek parc. č. 189 ostatní
plocha, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, pozemek parc. č. 190 ostatní plocha, v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, a pozemek parc. č. 31/54 orná půda, část pozemku parc.
č. 31/55 orná půda (dle GP díl „g“) o výměře 1 518 m2 m2, část pozemku parc. č. 31/56 orná
půda (dle GP díl „h“) o výměře 27 m2 a části pozemku parc. č. 31/8 orná půda (dle GP díly
„e“ a „f“) o celkové výměře 5 427 m2 včetně studny, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc [vše dle GP jako pozemek parc. č. 31/55] dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
6.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. o zřízení
služebnosti cesty a stezky přes pozemek parc. č. 31/8 orná půda v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
7.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 1651/3 orná půda a parc. č. 1961/14 ostatní plocha, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
8.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 15/21 zahrada (dle GP parc. č. 15/27 zahrada) o výměře
25 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
9.
schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 231 ostatní plocha o výměře 128 m2 a parc.
č. 636/1 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. Výměry částí
pozemků budou upřesněny až po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
10. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 231 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
11. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
12. bere na vědomí
změnu názvu spolku z o. s. Povzbuzení na Povzbuzení, z. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
13. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě služeb spojených s
jejich užívání ze dne 14. 4. 2014 uzavřenou se spolkem Povzbuzení, z. s. (dříve označené
jako o. s. Povzbuzení), jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové
výměře 96,92 m2 v 1. NP budovy č. p. 853, bydlení, ul. Mariánská č. o. 7, která je součástí
pozemku parc. č. st. 184 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně doby nájmu z doby určité do 30. 4. 2017
na dobu určitou do 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
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14. schvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemků parc. č. st. 826/1, parc. č. st. 861 a
parc. č. st. 862, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ve výši 73 290,- Kč statutárním městem
Olomouc ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle důvodové zprávy bod
č. 3.1.
15. schvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. st. 380/1 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 39 m2 v k ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za období od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2015 ve výši 2 462,- Kč statutárním městem Olomouc ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
16. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.3.
17. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.4.
18. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.5.
19. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.6.
20. nevyhovuje žádosti
Mysliveckého sdružení Svatý Kopeček o nájem pozemků parc. č. 1082 orná půda o výměře
4 963 m2, parc. č. 1439 orná půda o výměře 2 154 m2, parc. č. 1449 orná půda o výměře
2 633 m2 a parc. č. 1502 orná půda o výměře 2 952 m2 a části pozemku parc. č. 1410 orná
půda o výměře 990 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
21. revokuje
usnesení RMO ze dne 14. 4. 2015, bod programu 3, bod 3.17. důvodové zprávy ve věci
schválení pachtu části pozemku parc. č. 111/3 o výměře 3 m2, části pozemku parc. č. 111/5
o výměře 8 m2, části pozemku parc. č. 12/26 o výměře 4 m2 a částí pozemku parc. č. 127/1
o celkové výměře 2 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
22. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 111/3 o výměře 3 m2, části pozemku parc. č. 111/5 o výměře
8 m2, části pozemku parc. č. 12/26 o výměře 4 m2 a částí pozemku parc. č. 127/1 o celkové
výměře 2 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 3.8.
23. neschvaluje
navýšení nájemného a pachtovného o inflační koeficient ve výši 0,3% se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 3.9.
24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 333 lesní pozemek v k. ú. Dalov, obec
Šternberk dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
25. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 9/1 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
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26. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 9/1 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Černovír,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
27. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 230/5 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavby, zejména oplocení, dlážděný přístupový chodník a vjezd, zděný sloupek
elektrické přípojky ve vlastnictví kupujícího, a stavba jiného vlastníka, zejména podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, které není součástí tohoto pozemku a nebude
proto předmětem převodu, manželům xxxxxxxx do společného jmění manželů, za kupní cenu
ve výši 217 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 609/7) o výměře 91 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiných vlastníků - část
oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude tudíž předmětem převodu,
manželům xxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 162.840,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
29. schvaluje
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 609/5 ostatní
plocha o výměře 2,4 m2 za období od 1. 1. 2014 do dne předcházejícímu dni zápisu
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 5,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené
výši bezdůvodného obohacení by byla uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, paní xxxxx, panu xxxxxx a panu xxxxxxxxxxxx se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
30. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. OMAJ-IM/PLA/001366/2014/Hrb se společností
HOPR GROUP, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
31. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJIM/BKS/001378/2014/Hrb se společností HOPR GROUP, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
5.1.
32. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu veřejného osvětlení budovanou na
pozemku parc. č. 631/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s příspěvkovou
organizací Fakultní nemocnice Olomouc, jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č.
5.2.
33. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby chodníků a veřejného osvětlení
budované v rámci stavby „Bytové domy – Stupkova, Olomouc“ se společností IMOS
development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., dle důvodové zprávy
bod č. 5.3.
34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci o převod ideální 1/3 dolního
jezu Bystrovany - na 2, 869 km řeky Bystřice v k. ú. Bystrovany do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
35. ukládá
odboru majetkoprávnímu MMOl objednat ocenění zatrubněné části Hamerského náhonu
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v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
T:
15. 3. 2016
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
36. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové zprávě ve
věci schválení darování části pozemku parc. č. 295/3 orná půda (dle GP parc. č. 295/9 ostat.
pl.) o výměře 37 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
37. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti umístění a provozování chodníku a veřejného osvětlení a služebnosti
uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 295/9 ostatní plocha v k. ú. Droždín,
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
38. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 134. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 592/1, parc. č. 715/8, parc. č. 592/3, parc. č.
592/4 a parc. č. 593/1, vše ostatní plocha, parc. č. 307/1 a parc. č. 307/4, vše trvalý travní
porost v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 345/14, parc. č. 588/2, parc. č. 588/6 a parc. č. 715/12, vše ostatní
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 987/8 ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.2.
39. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 592/1, parc. č. 592/4, parc. č. 592/6, parc. č. 593/1 a parc. č. 715/8, vše
ostatní plocha, parc. č. 307/1 a parc. č. 307/4, vše trvalý travní porost, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 588/2, parc. č. 588/6 a parc. č. 715/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 987/8 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
40. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 331/2 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
41. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 331/2 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.3.
42. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1033 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
43. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 50. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení
VN na pozemcích parc. č. 292/1 ostatní plocha, parc. č. 292/4 vodní plocha a parc. č. 354/1
orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
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dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
44. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 292/1 ostatní plocha, parc. č. 292/4 vodní plocha, parc. č. 354/1 orná
půda, parc. č. 297 ostat. pl., parc. č. 296/11 orná půda, parc. č. 296/10 orná půda, parc. č.
292/5 ostat. p.l., parc. č. 296/6 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
45. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu č. 3., bod č. 17 dodatku č. 1 důvodové
zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1751 ostat. pl., podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 120/4, parc. č. 125/2, parc. č. 120/6, vše ostat. pl., v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.6.
46. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemku parc. č. 1751 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1751, parc. č. 120/6,
parc. č. 120/4, parc. č. 125/2, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Zástupci SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města
odvolat Mgr. Markétu Hrbáčkovou jako zástupce SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví.
2.
doporučuje zastupitelstvu města
jmenovat Mgr. Filipa Žáčka, náměstka primátora SMOl, jako zástupce SMOl ve svazku obcí
Vodovod Pomoraví.
3.
doporučuje zastupitelstvu města
jmenovat RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., náměstka primátora jako náhradníka SMOl ve svazku
obcí Vodovod Pomoraví.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Umístění pítek a řešení kašny na Kollárově náměstí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zadáním zpracování projektové dokumentace dle důvodové zprávy Ing. arch. Pavlu
Pospíšilovi, Biskupské náměstí 2, 779 00 Olomouc
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3.
pověřuje
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. a náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka
k oficiálnímu jednání s panem Ivanem Theimerem na vytvoření uměleckých částí pítek
4.
ukládá
provést rozpočtovou změnu ve výši 50 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace dle
důvodové zprávy
T:
23. 2. 2016
O:
vedoucí odboru investic
5.
ukládá
jednat s nositeli autorských práv na Horním náměstí ve věci umístění pítka
T:
19. 4. 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
6.
ukládá
pořídit studii Kollárova náměstí a studii umístění fragmentů kašny z Kollárova náměstí do
Čechových sadů
T:
září 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1947/3 ostatní plocha o výměře 74 m2 v k.ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana xxxxxxx za kupní cenu ve výši
dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1918/1 ostatní plocha v rozsahu
cca 180 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje
do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č.
868/1 a parc.č. 869 v k.ú. Nová Ulice spočívajícího v právu umístění a provozování
plynárenského zařízení a v právu vstupu a vjezdu za účelem zřízení, provozování, provádění
úprav, oprav a odstraňování plynárenského zařízení ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.
Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši
dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemků parc.č. 385/8, p.č. 385/15, p.č.
385/16, p.č. 385/18, p.č. 385/19, p.č. 622/3, p.č. 654/1, p.č. 654/2, vše v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit se svěřených majetkem pro Povodí
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Moravy, s.p. spočívající v právu umístění a provozování cyklostezky a v právu vstupu a
vjezdu za účelem prohlídky, kontroly, údržby a oprav cyklostezky ve prospěch statutárního
města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
6.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 718/42 v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit se svěřeným majetkem pro Ředitelství
silnic a dálnic ČR spočívající v právu umístění a provozování cyklostezky a v právu vstupu a
vjezdu za účelem prohlídky, kontroly, údržby a oprav cyklostezky ve prospěch statutárního
města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
7.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1914/1
v k.ú. Holice u Olomouce, který je vlastnictví ČR, právo hospodařit se svěřených majetkem
pro Správa železniční dopravní cesty, s.o. spočívající v právu umístění a provozování podpěr
lávky cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění
kontrol, údržby a oprav ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6
předložené důvodové zprávy.
8.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1920/1 ostatní plocha v rozsahu
cca 799 m2 a parc.č. 1921/1 v rozsahu cca 1001 m2 ostatní plocha, oba v k.ú. Holice u
Olomouce, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města
Olomouc, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
9.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část Usnesení ZMO ze dne 14.9.2015 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy
na část pozemku parc.č. 36/2 v k.ú. Pavlovičky, který je ve společném jmění manželů xxxxxxx
za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy
a
doporučuje ZMO schválit uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 36/2 (dle GP část
„a“ o výměře 84 m2) v k.ú. Pavlovičky, který je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
10. schvaluje
uzavření Dohody o ukončení části A. nájemní smlouvy z Nájemní smlouvy a smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Správou silnic Olomouckého kraje týkající se
části pozemku parc.č. 1045/48 a p.č. 1059/21, oba v k.ú. Černovír, obec Olomouc, dle bodu 9
předložené důvodové zprávy.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na darování části projektové dokumentace investiční akce
„Olomoucký hrad“ z vlastnictví dárce do vlastnictví obdarovaného Metropolitní kapitula
Olomouc, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1232/12 ostatní plocha v k.ú. Slavonín,
obec Olomouc, o výměře 93 m2, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce jako
dárce a darován bude do vlastnictví Olomouckého kraje jako obdarovaného, dle bodu 11
předložené důvodové zprávy.
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13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení a v právu vstupu za účelem vybudování, provádění
oprav, úprav, údržby a provozování na částech pozemků parc.č. 784/2, 784/10, 804/2, 805/1,
808/10 a 808/11 vše v k.ú. Chválkovice, které jsou ve vlastnictví statutárního města
Olomouce jako povinného ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s. jako
oprávněného. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy.
14. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1105/2 vodní plocha v k.ú.
Slavonín, který je ve vlastnictví GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., dle bodu 13 předložené
důvodové zprávy.
15. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 120/2 ostatní plocha v k.ú.
Hodolany, který je ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR,
dle bodu 14 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Rozpočtové změny roku 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část A a část B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy - část A
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2016 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2016 dle
důvodové zprávy - část B
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.

7

Rozpočtové změny roku 2016
hospodaření SMOl za rok 2015

-

finanční

vypořádání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2015 a
rozpočtových změn roku 2016 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl za
rok 2015
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2.
schvaluje
finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2015 a rozpočtové změny roku 2016
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2015 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným finančním vypořádáním
hospodaření SMOl za rok 2015 a se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016
vyplývajícími z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2015 dle důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 7.

8

Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních
rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí 2015

a

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.

9

Novela OZV 6/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Novelu OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
3.
ukládá
1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA předložit výše citovanou novelu OZV
na zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 9.
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10

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc, byt č. 2
dle důvodové zprávy bod 1)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

12

Veřejná zakázka č. 16027 - Oprava tramvajové trati ul.
Wolkerova, Olomouc, SO 02 - oprava komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
v souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 přímé zadání jednomu dodavateli dle
předložené důvodové zprávy.
3.
pověřuje
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. k podpisu smlouvy s dodavatelem
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 12.
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Veřejná zakázka č. 15123 - Výběr pojišťovacího makléře 2016 zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komise k veřejné zakázce s názvem
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"Výběr pojišťovacího makléře 2016", archivní číslo 15123.
2.
schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu obsaženém v důvodové zprávě.
3.
pověřuje
Mgr. Filipa Žáčka, náměstka primátora k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem
T:
23. 2. 2016
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12. 1.
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Veřejná zakázka č. 14059 - Hasičská zbrojnice Topolany

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem „Hasičská zbrojnice Topolany“ archivní číslo 14059.
2.
schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
3.
ruší
část 4 usnesení č. 8 RMO ze dne 18. 8. 2014.
4.
pověřuje
náměstka primátora Filipa Žáčka, Mgr.
a)
k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto
veřejnou zakázkou,
b)
k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12. 2.
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Veřejná zakázka č. 16011 - Záchranný archeologický výzkum
ulice 1. máje, Olomouc - přímé zadání

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 č. 9 Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního
města Olomouc č. 1/2013 přímé zadání jednomu dodavateli dle návrhu důvodové zprávy.
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě, s
uchazečem.
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Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12. 3.
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Veřejná zakázka č. 16017 - Služby spojené s propagací
statutárního města Olomouc - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené
veřejné zakázce.
2.
schvaluje
v souladu s článkem č. 9 Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního
města Olomouc č. 1/2013 přímé zadání jednomu dodavateli dle návrhu důvodové zprávy.
3.
pověřuje
náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška
k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s uchazeči.
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 12. 4.
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Veřejná zakázka č. 16006 - Holický les – následná údržba po
dobu 24 měsíců - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru
2.
schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení
3.
ustavuje
členy komisí
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve
složení dle důvodové zprávy
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/20006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve
složení dle důvodové zprávy
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle upravené důvodové zprávy
4.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou
zakázkou
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů
d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vítězným uchazečem
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 12. 5.
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18

Veřejná zakázka č. 15120 - Olomoucké listy 2016 - JŘBU schválení textu smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
text smlouvy obsažený v příloze důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 12. 6.
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Ul. Werichova - parkoviště

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
převzetí majetku odborem dopravy a odborem životního prostředí dle důvodové zprávy.
3.
ukládá
převzetí parkoviště a chodníků do majetku a správy odboru dopravy po realizaci stavby.
T:
říjen 2016
O:
vedoucí odboru dopravy
4.
ukládá
převzetí výsadby dřevin na základě uzavřené smlouvy o následné péči do údržby odboru
životního prostředí po realizaci stavby.
T:
říjen 2016
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Projekty pro SFDI a KÚOK

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem realizace akcí Divišova , Bystrovanská – přechod pro chodce, Týneček – přechod
pro pěší dle varianty c) uvedené v článku 2 důvodové zprávy
3.
souhlasí
s podáním žádostí o dotaci do výzvy vyhlášené Krajským úřadem Olomouckého kraje na
projekty „Klášterní Hradisko – přechod pro chodce“, „Moravská cyklotrasa na území ORP
Olomouc k.ú. Řepčín – část 2, Hejčín“ a „Oprava chodníku a cyklostezky v ul. Družební a
Rožňavská“
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Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Studie náměstí Republiky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
postupovat dle bodu 1 důvodové zprávy
T:
23. 2. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Architecture Week 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s účastí na 10.ročníku festivalu Architecture Week Praha 2016
3.
ukládá
zařadit a vykrýt v soupisu nekrytých požadavků částku 242.000,- Kč spojenou s účastí na této
akci
T:
23. 2. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
ukládá
OKR ve spolupráci s OVVI a OKP zajistit podklady pro účast na této akci
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí odboru kancelář primátora
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
5.
ukládá
podepsat smlouvu o spolupráci
T:
1. 3. 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici U Sportovní haly dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Slovenská a 8.května dle bodu 3. důvodové
zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Werichova dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Farského dle bodu 5. důvodové zprávy
7.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Na Hradě dle bodu 6. důvodové zprávy
8.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Křivá dle bodu 7. důvodové zprávy
9.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kateřinská dle bodu 8. důvodové zprávy
10. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Jungmannova dle bodu 9. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.
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Projektové dokumentace 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
využití fin. prostředků na zpracování PD dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.
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Opravy mostů 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
opravy mostů dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 20.
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Opravy komunikací 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výběr oprav určených k realizaci v roce 2016 dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru dopravy zajistit v roce 2016 realizaci RMO vybraných oprav
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí odboru dopravy
4.
pověřuje
odbor investic k vyřízení dotace na akci Oprava chodníků a cyklostezky v ul. Družební a
Rožňavská
T:
23. 2. 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 21.
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Oprava tř. Svobody

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
provedení opravy v ul. tř. Svobody dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru dopravy zajistit realizaci opravy v ul. tř. Svobody dle důvodové zprávy
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 22.
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Petice ul. Ladova, vnitroblok

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
návrh řešení petice dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru dopravy odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T:
23. 2. 2016
O:
vedoucí odboru dopravy
4.
ukládá
odboru dopravy zajistit realizaci požadavků petentů v rozsahu dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 23.
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Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 24.
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Novela zákona o vodách - informace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Filipu Žáčkovi připravit připomínky k novele zákona o vodách a
primátorovi města Olomouce odeslat tyto připomínky premiérovi ČR
T:
1. 3. 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Cyklystické stezky - projektové dokumentace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zařadit do rozpočtu na rok 2016 zpracování projektových dokumentací do cyklodopravy, body
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č. 1 - 4 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3.
schvaluje
způsob výběru dodavatele dle varianty 1 přílohy č. 2, bodu 3. důvodové zprávy
4.
ukládá
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic provést rozpočtové změny v souladu
s důvodovou zprávou dle bodu č. 2 usnesení
T:
15. 3. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru investic
5.
ukládá
cyklokoordinátorovi předložit jednoduchá opatření k řešení rizikových míst ve vnitřních
částech městě Olomouce z hlediska cyklodopravy
T:
5. 4. 2016
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Kontrola hospodaření u FZŠ dr. Milady Horákové a MŠ
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 27.
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Dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí finanční podpory do výše 50.000,--Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn
3.
souhlasí
s poskytnutím finanční podpory s výší nad 50.000,--Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn
4.
ukládá
informovat žadatele o schválení finanční podpory do 50.000,--Kč
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí odboru školství
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5.
ukládá
předložit návrh na poskytnutí finanční podpory s výší nad 50.000,--Kč včetně rozpočtových
změn Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení
T:
zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

34

Dotace v oblasti podpora mateřských škol a základních škol
jiných zřizovatelů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí finanční podpory s výší do 50.000,--Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn
3.
souhlasí
s poskytnutím finanční podpory s výší nad 50.000,--Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn
4.
ukládá
informovat žadatele o schválení podpory do 50.000,--Kč
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí odboru školství
5.
ukládá
předložit návrh na poskytnutí finanční podpory s výší nad 50.000,--Kč včetně rozpočtových
změn Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení
T:
zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Periodické hodnocení práce ředitelů škol v roce 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
seznam ředitelů škol, kteří budou hodnoceni v roce 2016, dle důvodové zprávy
3.
jmenuje
hodnotící komisi pro periodické hodnocení práce ředitelů škol v roce 2016 dle upravené
důvodové zprávy
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4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí odboru školství
5.
ukládá
informovat o přijatém usnesení jmenované členy hodnotící komise
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

36

Vyhlášení konkurzního řízení, jmenování konkurzní komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a
Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy důvodové zprávy
3.
jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Základní školy a Mateřské
školy Olomouc, Dvorského 33, dle důvodové zprávy
4.
pověřuje
PhDr.Hanu Fantovou, vedoucí odboru školství, funkcí tajemnice konkurzní komise
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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Stanovisko statutárního města Olomouc ke zřízení soukromé
základní školy a soukromé mateřské školy v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
souhlasné stanovisko ke zřízení soukromé Montessori základní školy v Olomouci a k zápisu
školy do rejstříku škol a školských zařízení
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3.
vydává
souhlasné stanovisko ke zřízení soukromé Mateřské školy s angličtinou Olomouc s.r.o. a k
zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení
4.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
23. 2. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Dotace v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí do 50 000 Kč
3.
souhlasí
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 000 Kč
4.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOl u žádostí nad 50 000 Kč
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
5.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro
poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T:
5. 4. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
6.
schvaluje
zařazení zůstatku financí z programu č. 2 pro potřeby individuálních žádostí v sociální oblasti,
dle důvodové zprávy
7.
schvaluje
vzor smluv pro sociální oblast dle důvodové zprávy, příloha č. 3
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Dotace v oblasti ochrany obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
dotace v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
23. 2. 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
4.
ukládá
předložit k podpisu smlouvy o poskytnutí dotací
T:
23. 2. 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
5.
pověřuje
podepsat smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce
T:
1. 3. 2016
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
6.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotací z rozpočtu
SMOl u projektů – žádostí nad 50.000 Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 34.
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Personální změny ve složení Povodňové komise města a ORP
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s odvoláním stávajících členů Povodňové komise města a ORP Olomouc
a jmenování nových členů Povodňové komise města a ORP Olomouc dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
složení Povodňové komise města a ORP Olomouc dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
4.
ukládá
zapracovat personální změny v Povodňové komisi města a ORP Olomouc jako součást
dokumentace protipovodňové ochrany města Olomouce
T:
15. 3. 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 35.
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Žádost o poskytnutí dotace Hasičská zbrojnice Topolany

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním žádosti dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
podpisem žádosti dle důvodové zprávy
T:
23. 2. 2016
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
4.
ukládá
podat žádost o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy
T:
23. 2. 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 37.
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Žádost o příspěvek na vybavení jednotky požární stanice
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit ZMO ke schválení rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
3.
schvaluje
zařazení částky 250.000,- Kč do souboru nekrytých požadavků
4.
doporučuje
ZMO schválit příspěvek na vybavení jednotky požární stanice Olomouc dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
odvolává
- z funkce člena KMČ č. 15 Nové Sady pana Mgr. Jiřího Bradu
- z funkce člena komise dopravní pana Mgr. Jana Zapletala
- z funkce člena komise majetkoprávní pana Ing. Zdeňka Blaťáka
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- z funkce člena komise pro sport a tělovýchovu pana MUDr. Milana Brázdila
3.
jmenuje
- do funkce člena KMČ č. 15 Olomouc - Nové Sady paní RNDr. Ivu Dostálovou, Ph.D
- do funkce člena komise dopravní pana Ing. Karla Šimšu
- do funkce člena komise majetkoprávní pana Jana Krejčího
- do funkce člena komise pro sport a tělovýchovu pana Vladimíra Mráčka
4.
ukládá
informovat předsedy, tajemníky, odvolané a nově jmenované členy KMČ a odborných komisí
o schválených změnách
T:
23. 2. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.

44

Změny ve stupních řízení
zařízení)

u ředitelů PO (mimo školská

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem změny ve stupních řízení u ředitelů PO (mimo školská zařízení) a navýšení
příplatku za vedení dle přílohy důvodové zprávy, a to s platností od 1. 2. 2016
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) informovat o
navýšení příplatku za vedení
T:
23. 2. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 40.

45

Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
uděluje
SK Sigma Olomouc, a.s., IČ.61974633, Legionářská 1165/12, 771 00 Olomouc výjimku ze
zákazu stanoveného v OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání
na veřejných prostranstvích na fotbalová utkání Synot liga, Pohár FAČR v termínech
13.2.2016, 27.2.2016, 12.3.2016, 16.3.2016, 2.4.2016, 13.4.2016, 16.4.2016, 30.4.2016,
11.5.2016 vždy v době od 12.00 - 23.00 hodin
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3.
ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP
T:
23. 2. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 41.

46

Domov pro ženy a matky s dětmi - přijetí daru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy dle důvodové zprávy
3.
ukládá
náměstkovi primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi podepsat darovací smlouvu dle důvodové
zprávy za statutární město Olomouc
T:
23. 2. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 42.

47

Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Podpisového řádu
statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 1 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 15. 2. 2016
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 43.

48

Organizační záležitosti - Dodatek č. 17 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
Dodatek č. 17 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 2. 2016
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 43. 1.

49

Organizační záležitosti - organizační změna
správních činností Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru správních činností Magistrátu města Olomouce dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2016
3.
schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 43. 2.

50

Memorandum o porozumění měst Olomouc, Kroměříž a obce
Lednice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podpisem Memoranda o porozumění měst Olomouc, Kroměříž a obce Lednice
3.
ukládá
primátorovi města Olomouce podepsat Memorandum porozumění měst Olomouc, Kroměříž
a obce Lednice
T:
23. 2. 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 44.

51

Různé - postup při zveřejňování smluv

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
postup dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 45.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r.
primátor města Olomouce

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

28

