USNESENÍ
z 43. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23. 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 23. 2. 2016 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
část 4 bodu 13 usnesení Rady města Olomouce z 19. 11. 2015 týkající se ITI Olomoucké
aglomerace
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 2/1 zahrada o výměře 17 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Problematika uplatnění nároku na vydání bezdůvodného
obohacení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č.st. 394 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 79 m2 a stavby na něm stojící, objekt bydlení č.p. 386 a pozemku parc.č. 479/7
zahrada o výměře 60 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve
spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle
důvodové zprávy.
3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření darovací smlouvy na svršek tramvajové trati v délce 0,402424 km kolej č.1 a
0,399929 km kolej č.2, která se nachází v ulici 1. máje na pozemcích parc.č. 116/46, 116/53 a
121/3 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města
Olomouce. Svršek tramvajové trati bude darován z vlastnictví Dopravního podniku města
Olomouce jako dárce do vlastnictví statutárního města Olomouce jako obdarovaného.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Rozpočtové změny roku 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou 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: 5.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:

2

1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2.
souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt:
xxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc - na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)
e) na 1 měsíc s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1e)
2.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 b, c, d)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26,
dle předložené důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64,
dle předložené důvodové zprávy
5.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt
v DPS Politických vězňů 4, dle předložené důvodové zprávy
6.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
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7.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS
Fischerova 2, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Veřejná zakázka č. 16026 - Dodávka hasičského vozidla zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru.
2.
schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení.
3.
ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek včetně
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy,
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace
včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy,
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
4.
pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA
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:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povinnostmi a odpovědností za jejich plnění uvedenými v kapitole H. důvodové zprávy
3.
ukládá
- zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektů Bikepark Olomouc a Dolní náměstí rekonstrukce po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu dle bodu H.1.1.a) důvodové
zprávy
- nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektů Bikepark Olomouc a Dolní
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náměstí - rekonstrukce s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finančních
prostředků poskytnutých z dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani
jeho části žádnými majetkovými právy třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu
H.1.1.b) důvodové zprávy
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4.
ukládá
- zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektů ZŠ Nedvědova - hřiště a ZŠ Nemilany Společně do školy po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu dle bodu H.1.1.a)
důvodové zprávy
- nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektů ZŠ Nedvědova - hřiště a ZŠ
Nemilany - Společně do školy s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finančních
prostředků poskytnutých z dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani
jeho části žádnými majetkovými právy třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu
H.1.1.b) důvodové zprávy
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí odboru školství
5.
ukládá
- zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektů Jantarová stezka 2. část, Dolní náměstí rekonstrukce, Dostavba areálu VFO - pavilon A2 a VFO - Příjezdová komunikace a parkoviště
po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu dle bodu H.1.1.a) důvodové zprávy
- nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektů Jantarová stezka 2. část, Dolní
náměstí - rekonstrukce, Dostavba areálu VFO - pavilon A2 a VFO - Příjezdová komunikace a
parkoviště s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finančních prostředků
poskytnutých z dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho části
žádnými majetkovými právy třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu H.1.1.b)
důvodové zprávy
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí odboru dopravy
6.
ukládá
- zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektů Dolní náměstí - rekonstrukce, Dostavba
areálu VFO - pavilon A2, VFO - Příjezdová komunikace a parkoviště po dobu 5 let ode dne
finančního ukončení projektu dle bodu H.1.1.a) důvodové zprávy
- nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektů Dolní náměstí - rekonstrukce,
Dostavba areálu VFO - pavilon A2, VFO - Příjezdová komunikace a parkoviště s veškerým
majetkem získaným byť i jen částečně z finančních prostředků poskytnutých z dotace s péčí
řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho části žádnými majetkovými právy
třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu H.1.1.b) důvodové zprávy
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
7.
ukládá
- zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektů Dostavba areálu VFO – pavilon A2, VFO Příjezdová komunikace a parkoviště po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu dle
bodu H.1.1.a) důvodové zprávy
- nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektů Dostavba areálu VFO –
pavilon A2, VFO - Příjezdová komunikace a parkoviště s veškerým majetkem získaným byť i
jen částečně z finančních prostředků poskytnutých z dotace s péčí řádného hospodáře a
nezatěžovat tento majetek ani jeho části žádnými majetkovými právy třetích osob, včetně
zástavního práva, dle bodu H.1.1.b) důvodové zprávy
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí odboru životního prostředí
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8.
ukládá
- zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu Dolní náměstí - rekonstrukce po dobu 5 let
ode dne finančního ukončení projektu dle bodu H.1.1.a) důvodové zprávy
- nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu Dolní náměstí - rekonstrukce s
veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finančních prostředků poskytnutých z
dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho části žádnými
majetkovými právy třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu H.1.1.b) důvodové zprávy
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí odboru kancelář tajemníka
9.
ukládá
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů: Bikepark Olomouc, ZŠ
Nedvědova - hřiště, ZŠ Nemilany – Společně do školy, Jantarová stezka 2. část, Dostavba
areálu VFO – pavilon A2, VFO-Příjezdová komunikace a parkoviště, Dolní náměstí rekonstrukce
a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl
dle bodu H.1.2.a) důvodové zprávy
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
10. ukládá
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů: Bikepark Olomouc, ZŠ
Nedvědova - hřiště, ZŠ Nemilany – Společně do školy, Jantarová stezka 2. část, Dostavba
areálu VFO – pavilon A2, VFO-Příjezdová komunikace a parkoviště, Dolní náměstí rekonstrukce
a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl
dle bodu H.1.2.a)-e) důvodové zprávy
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí odboru investic
11. ukládá
zrušit zvláštní účty č. 5198212/0800, 6111772/0800, 5597002/0800, 5721392/0800 a
6180882/0800, 5023412/0800, 5402092/0800, 5402252/0800 dle důvodové zprávy
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Rekonstrukce ulice 8. května - PD

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přímé zadání zpracování DPS Stavoprojektu Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
3.
ukládá
ukládá nám. primátora Mgr. Žáčkovi ihned podepsat SOD na zpracování DPS dle důvodové
zprávy
T:
1. 3. 2016
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
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Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Topolany, U Parčíku - zpevnění břehu potoka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
další postup dle Varianty a) důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

12

Ulice Jeremenkova - cyklostezka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
schvaluje převzetí majetku odborem dopravy a odborem životního prostředí dle důvodové
zprávy
3.
ukládá
převzetí SO 101, 102 a 801 – zemní práce do majetku a správy odboru dopravy
T:
říjen 2016
O:
vedoucí odboru dopravy
4.
ukládá
převzetí výsadby stromů a keřů na základě uzavřené smlouvy o následné péči do údržby
odboru životního prostředí
T:
říjen 2016
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

Tramvajová trať Nové Sady - III. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
dále rozpracovat výchozí variantu se zapracováním řešení otáčení vozidel autobusové
dopravy (T: 31.3.2016)
T:
5. 4. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3.
ukládá
rozpracovat variantu B) se zjištěním možnosti financování přestupního terminálu z ITI (T:
31.3.2016)
T:
5. 4. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru evropských projektů
4.
ukládá
zpracovat časový harmonogram postupu prací na II. a III. etapě tramvajové trati
T:
15. 3. 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 13.

14

Pořízení změny č. III Územního plánu Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení změny č. III Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit na jednání ZMO dne 14.3.2016 návrh na pořízení změny č. III Územního plánu
Olomouc
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 14.

15

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠNYT MIKULDA
v ulici 28.října 3, Olomouc, v rozsahu 40 m2 pro žadatele pí. Hanu Kalinovou, Heyrovského
27 , 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2016.
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3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRATTORIA v ul.
tř.Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 86,46 m2 pro žadatele p. Jiřího Doležílka, Dlouhá 38, 772
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MORAVSKÁ
RESTAURACE na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 66,67 m2 pro žadatelku
pí.Blanku Matějovou, Karafiátova 13, 779 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOVE COFFEE v ulici
Masarykova 56 , Olomouc, v rozsahu 36,60 m2 pro žadatele pí. Evu Polákovou, Nerudova
572 796 01 Prostějov, na dobu od 1.4. do 31.10. 2016 .
6.
souhlasí
s umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici
Švédská 3, Olomouc, v rozsahu 55 m2 pro žadatele p. Zbyňka Ryšánka, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2016.
7.
souhlasí
s umístěním
předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení CAPTAIN
MORGAN´S v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu
61,79 m2 pro žadatele
fu
FREEMORGAN club s.r.o., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
8.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BALKAN GRILL
PIZZA v ulici Dolní náměstí 22/43, Olomouc, v rozsahu 30m2 pro žadatele p.Gjokaje
Pashka, Resslova 219/6, 779 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
9.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BRUK PIZZA BAR v
ulici Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 46,36 + 2 m2 pro žadatele p. Petra Jakeše, Dolní
Hejčínská 17, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4 . do 14.10. 2016.
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KRÁLOVSKÁ
VINÁRNA v ulici Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 28m2 pro žadatele p. Jiřího
Kaufmama, Kosmonautů 14, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2016.
11. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 54+30 m2 pro žadatele f.AVINCOFFE
s.r.o., Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
12. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POD LIMPOU na
Dolním náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 47,5 m2 pro žadatele f.AVINCOFFE s.r.o.,
Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
13. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CITY CAFÉ v ulici
Horní náměstí 27, Olomouc, v rozsahu 47,5 m2 pro žadatele f.MAX CREDIT CZECH s.r.o.,
Jakubská 1, 602 00 Brno, na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
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14. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA
na Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 92,5 m2 pro žadatele fu RK Invest, spol.s r.o.
Dornych 2, 602 00 Brno, na dobu od 15.4. do 31.10. 2016.
15. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA
MADLEN na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 102,60 m2 pro žadatele p. Josefa
Endla, Domovina 6, 779 00 Olomouc, na dobu od dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
16. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFÉ DOLCE VITA
v ulici 1.máje 38 , Olomouc, v rozsahu 7,65 m2 pro žadatelku pí.Petru Kasalovou, Okružní 7,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2016 .
17. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZHU TE MIAO v ulici
Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 35,20 m2 pro žadatele fu HONG TAI YANG s.r.o., Na
Provaznici 2063/3, 150 00 Praha 5, , na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
18. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HERNA-BAR
PENALTA v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatele p. Vladimíra
Kavalíře, Dvořákova 26A Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
19. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice RADEGAST
v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 pro žadatele p. Jindřicha Kolovratníka,
U Potoka 244, 783 14 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2016.
20. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení M.D. original 1869
v ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. Michala Domese, Zahradní 13,
Samotišky 379, 772 00 Olomouc, na dobu od 1. 4. do 31.10. 2016.
21. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT
CAESAR před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 192,2 m2 pro
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc na dobu od 15.4. do 31.10.
2016.
22. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení DIAMOND CAFÉ
v ulici Uhelná 6, Olomouc, v rozsahu 22 m2 pro žadatelku pí Ivanu Hrbáčkovu, Neředínská
24, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
23. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ PALÁC v ulici
1.máje 27, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele fu ANAVIKO MADE s.r.o., 1.máje 27,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
24. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROXBURY v ulici
Chválkovická 4, Olomouc, v rozsahu 13,50m2 pro žadatele p. Jiřího Valihracha, K Hájence 8,
Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
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25. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení FAHYTA FASTFOOD
v ulici tř.Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13 m2 pro žadatele fu CHARISMA CZ, s.r.o.,
tř.Svobody 25, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2016.
26. schvaluje
předložené dohody o dodržování provozní doby se všemi žadateli výše uvedených
schválených předzahrádek
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.
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Dodatek č. 50 smlouvy s TSMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 50 ke smlouvě s TSMO, a.s. dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 50 ke smlouvě s TSMO, a.s.
T:
15. 3. 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 16.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici 8. května dle dobu 1. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.

18

Dotace v oblasti kultury 2016 (Program č. 1)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
poskytnutí dotace v oblasti kultury dle upravené důvodové zprávy, včetně rozpočtových změn
3.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle upravené
důvodové zprávy
T:
červen 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4.
ukládá
na nejbližším zasedání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Olomouce u žádostí nad 50.000 Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

19

Dotace v oblasti sportu 2016 (Program č. 2)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotace v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy, včetně rozpočtových změn
3.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle upravené
důvodové zprávy
T:
21. 6. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4.
ukládá
na nejbližším zasedání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Olomouce u žádostí nad 50.000 Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

20

Dotace v oblasti cestovního ruchu (Program č. 3)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotace v oblasti cestovního ruchu dle upravené důvodové zprávy, včetně
rozpočtových změn
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3.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle upravené
důvodové zprávy
T:
21. 6. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4.
ukládá
na nejbližším zasedání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Olomouce u žádostí nad 50.000 Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

21

PPO II.B etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 21.

22

Audit investiční akce - integrovaný systém nakládání s odpady
v Olomouci - překladiště Chválkovice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
realizovat nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č.30/2015
T:
21. 6. 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 22.

23

Kontrola hospodaření u FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova za rok
2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 23.

24

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Dodatkem č. 3 zřizovací listiny PO Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, Dodatkem č. 6
zřizovací listiny PO Základní škola Olomouc, Stupkova 16, Dodatkem č. 4 zřizovací listiny
PO Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, Dodatkem č.
5 zřizovací listiny PO Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 a s Dodatkem č.
8 zřizovací listiny PO Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany – Raisova 1 dle
příloh důvodové zprávy
3.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací škol dle příloh důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

25

Žádost o zařazení kontroly příspěvkové organizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zařazením kontroly příspěvkové organizace do plánu kontrol na rok 2016 dle důvodové
zprávy
3.
ukládá
zajistit provedení kontroly dle důvodové zprávy
T:
5. 4. 2016
O:
vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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26

Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s posunem zahájení realizace projektu MAP v ORP Olomouc dle DZ
3.
schvaluje
rozšíření odborné části realizačního týmu dle bodu 2 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

27

Informace o dotačních výzvách - Podpora bezpečnosti
dopravy a cyklodopravy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přípravou a podáním žádosti o dotaci do 18. výzvy IROP u projektů 2A, 2B, 2C pro oblast
bezpečnosti dopravy
3.
souhlasí
s přípravou a podáním žádosti o dotaci do 18. výzvy IROP u projektů 3A, 3B pro oblast
cyklodopravy
4.
souhlasí
se zadáním zpracování auditu bezpečnosti pozemní komunikace jako povinné přílohy
k projektům 2A, 2B a 2C dle důvodové zprávy; se zadáním úprav projektové dokumentace
k projektům dle důvodové zprávy; se zadáním studie proveditelnosti a CBA analýzy
k projektům dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

28

Program regenerace MPR

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle upravené důvodové
zprávy
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3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle upravené důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit návrh na alokaci státní dotace z Programu regenerace pro rok 2016 na nejbližším
zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

29

Prevence kriminality

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2016 dle příloha č. 1, č. 2,
č. 3 důvodové zprávy
3.
souhlasí
s návrhem Koncepce prevence kriminality města Olomouce na období let 2016 - 2020 dle
přílohy č. 4 důvodové zprávy
4.
souhlasí
s pokračováním výkonu stávající funkce manažerky prevence kriminality a stávající Komise
pro prevenci kriminality a bezpečnost jako institucionálních předpokladů k realizaci Programu
prevence kriminality na léta 2016 - 2020 dle znění důvodové zprávy
5.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrh Programu prevence kriminality
města Olomouce na rok 2016 a návrh Koncepce prevence kriminality na období let 2016 2020
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
6.
ukládá
předložit žádost o poskytnutí dotace na Program prevence kriminality města Olomouce na
rok 2016 spolu s Koncepcí prevence kriminality města Olomouce na období let 2016 - 2020
na MV prostřednictvím KÚOK
T:
1. 3. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
7.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl dle přílohy č. 5 důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn u žádostí do 50 000 Kč
8.
souhlasí
s poskytnutím dotací z rozpočtu SMOl dle přílohy č. 5 důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn u žádostí nad 50 000 Kč
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9.
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
10. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací dle přílohy č. 5 důvodové zprávy a v souladu s Vnitřním
předpisem o poskytování dotací z rozpočtu SMOl
T:
5. 4. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

30

Smlouva o úhradě nájemného - projekt Ministerstva vnitra

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat smlouvu dle přílohy č.1 důvodové zprávy za statutární město Olomouc
T:
1. 3. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

31

Zahraniční studijní cesta SHS ČMS 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s účastí na zahraniční studijní cestě dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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32

Dodatek č. 11 ke Smlouvě k zabezpečení VPS s VFO, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření dodatku č. 11 - 2016 ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou
zahradu ve městě Olomouc s Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
3.
ukládá
primátorovi podepsat dodatek č. 11 - 2016 dle důvodové zprávy
T:
1. 3. 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 33.

33

Zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 34.

34

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
z funkce člena KMČ č. 9 Olomouc - Nedvězí pana Jana Voráče
3.
ukládá
informovat předsedu a odvolaného člena zmíněné KMČ o schválené změně
T:
1. 3. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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35

Organizační záležitosti - zřízení společensky
pracovních míst v Magistrátu města Olomouce

účelných

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
část 2. bod 33 usnesení RMO ze dne 21. 12. 2015 v části týkající se účinnosti zřízení jednoho
společensky účelného pracovního místa v odboru majetkoprávním Magistrátu města
Olomouce od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 (původně od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017)
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36.

36

Opravy komunikací dle požadavků KMČ - pravidla pro použití
navýšené částky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
pravidla pro použití navýšené částky na opravy komunikací dle požadavků KMČ dle odst. III
důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.

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

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