USNESENÍ
z 50. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 5. 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 a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 3.5. 2016 dle části A) upravené
důvodové zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
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
záměr prodat jednotku vymezenou dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytovou
jednotku č. 195/4, v domě č. p. 195, byt. dům, Dolní náměstí 6, na pozemku parc. č. st. 616
zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 928/21698 na
společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 928/21698 na
pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 2.140.000,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to
jednotku č. 515/10, 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, formou
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 855.000,- Kč. Součástí
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předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 3155/185835 na společných částech
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.
ukládá
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit před prodejem předmětné jednotky č.
515/10 změnu nájemní smlouvy z doby nájmu určité na dobu neurčitou dle důvodové zprávy
bod č. 1.2.
T:
15. 6. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
6.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti EC-INTERIÉRY s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 364/14 zahrada
o výměře 6,08 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
7.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxx o zřízení služebnosti cesty přes část pozemku parc. č. 364/14 zahrada
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch jednotky č. 221/10 garáž v budově č. p. 221,
bytový dům, na pozemku parc. č. st. 265 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, v jejím vlastnictví dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
8.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 364/14 zahrada o výměře 574 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
9.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 50/2 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
panu xxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
10. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu OPD-S/51/2013/Ml ze dne 18. 9. 2013 uzavřenou se Společenstvím
vlastníků jednotek pro dům Wolkerova 585/46 v Olomouci, jejímž předmětem je nájem
pozemku parc. č. 2131 ostatní plocha o výměře 215 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
spočívající v doplnění náležitosti smlouvy týkající se oprávnění nájemce umístit na předmět
nájmu dočasnou stavbu nového oplocení v rozsahu stávajícího oplocení dle důvodové zprávy
bod č. 1.6.
11. schvaluje
záměr darovat část pozemku parc. č. 604/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 604/9 zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 16 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka – zádveří
s terasou k budově č.p. 4, bydlení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto
předmětem převodu, část pozemku parc. č. 248/1 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře
110 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka - přístavba terasy a kuchyně k budově
č.p. 4, bydlení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a
část pozemku parc. č. 249 zahrada (dle GP díl „b“) o výměře 252 m2, na které se nachází
stavba jiného vlastníka - přístavba terasy a kuchyně k budově č.p. 4, bydlení, která není
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, vše v k. ú. Svatý Kopeček,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
12. revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 8. 2015, bod programu 2, bod 2.6. důvodové zprávy, ve věci
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doporučení ZMO nevyhovět žádosti církevní organizace Hospic na Svatém Kopečku
o darování pozemků parc. č. 248/1 ostatní plocha, parc. č. 249 zahrada, parc. č. 250 zahrada
a části pozemku parc. č. 604/1 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 16 m2, vše v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
13. souhlasí
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce insolvenční správkyně JUDr. Šůstkové Zukalové na koupi pozemků parc. č. 265/107
ostatní plocha o výměře 156 m2 a parc. č. st. 1277 zastavěná plocha nádvoří o výměře
6 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti VZ stav, spol. s r.o. do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
15. schvaluje
předběžný záměr koupě pozemku parc. č. 265/425 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází místní komunikace III. třídy, místní
komunikace IV. třídy (chodník) ve vlastnictví SMOl, pozemku parc. č. 265/423 ostatní plocha
o výměře 535 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází místní komunikace
III. třídy, místní komunikace IV. třídy (chodník) a dopravní značka ve vlastnictví SMOl za
podmínky, že správce konkurzní podstaty zajistí posunutí stávajícího oplocení na
předmětném pozemku na jeho hranici, pozemku parc. č. 630/5 ostatní plocha o výměře
28 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází místní komunikace III. třídy,
veřejné osvětlení a vodovodní řad ve vlastnictví SMOl za podmínky, že správce konkurzní
podstaty zajistí dosetí travním osivem a odstranění jednoděložných a dvouděložných plevelů
a rovněž odstranění skládky dřeva na části tohoto pozemku, která slouží jako veřejné
prostranství, pozemku parc. č. 265/397 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, na kterém se nachází kanalizační řad a veřejné osvětlení ve vlastnictví SMOl,
pozemku parc. č. 265/390 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na
kterém se nachází veřejné osvětlení ve vlastnictví SMOl, pozemku parc. č. 265/109 ostatní
plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc včetně veřejně přístupné účelové
komunikace ve vlastnictví společnosti VZ stav, spol., když dále na pozemku je umístěn
vodovodní řad, kanalizační řad a veřejné osvětlení ve vlastnictví SMOl, pozemku parc. č.
265/235 ostatní plocha o výměře 461 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc včetně dopravní
značky a veřejně přístupné účelové komunikace ve vlastnictví společnosti VZ stav, spol.
s r.o., když dále se na pozemku nachází veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad ve
vlastnictví SMOl, pozemku parc. č. 265/236 ostatní plocha o výměře 191 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc včetně veřejně přístupné účelové komunikace ve vlastnictví společnosti VZ
stav, spol. s r.o., když dále se na pozemku nachází veřejné osvětlení, kanalizační a
vodovodní řad ve vlastnictví SMOl, pozemků parc. č. 265/238 o výměře 841 m2, parc. č.
265/342 o výměře 222 m2, parc. č. 265/343 o výměře 168 m2 a parc. č. 265/344 o výměře
242 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc včetně veřejně přístupné účelové
komunikace ve vlastnictví společnosti VZ stav, spol. s r.o., když dále se na předmětných
pozemcích nachází veřejné osvětlení, kanalizační a vodovodní řad ve vlastnictví SMOl,
pozemku parc. č. 265/345 ostatní plocha o výměře 91 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc
včetně veřejně přístupné účelové komunikace ve vlastnictví společnosti VZ stav, spol. s r.o.,
která se nachází na části tohoto pozemku, když dále na části tohoto je umístěna komunikace
IV. třídy (chodník) včetně schodiště a zábradlí ve vlastnictví SMOl, pozemku parc. č. 265/368
ostatní plocha o výměře 124 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc včetně veřejně přístupné
účelové komunikace ve vlastnictví společnosti VZ stav, spol. s r.o., když dále se na tomto
pozemku nachází vodovodní řad a veřejné osvětlení ve vlastnictví SMOl, pozemku parc. č.
265/129 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc včetně veřejně
přístupné účelové komunikace ve vlastnictví společnosti VZ stav, spol. s r.o., když dále se na
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tomto pozemku nacházejí vodovodní řady ve vlastnictví SMOl, pozemků parc. č. 265/394
ostatní plocha o výměře 22 m2, parc. č. 265/395 ostatní plocha o výměře 10 m2 a parc. č.
265/396 ostatní plocha o výměře 11 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, které tvoří
zelený pás podél veřejně přístupné komunikace a nachází se na veřejném prostranství, do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce insolvenční správkyně JUDr. Dagmar Jahnové na koupi pozemků parc. č. st. 132/82
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 648 m2, parc. č. st. 269 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 2 440 m2, jehož součástí je stavba č. p. 229, jiná stavba, parc. č. st. 287 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 693 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., prům. obj, parc.
č. st. 302 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 328 m2, jehož součástí je stavba č. p. 234,
bydlení, parc. č. st. 320 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, jehož součástí je
stavba bez č. p./č. e., garáž, parc. č. st. 321 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2,
jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., garáž, parc. č. st. 323 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., garáž, parc. č. 87/3 ostatní plocha
o výměře 31 m2 a parc. č. 1213 ostatní plocha o výměře 1871 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc z vlastnictví společnosti IDOP Olomouc, akciová společnost do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
17. schvaluje
předběžný záměr zřídit služebnost uložení a provozování vodovodního řadu na pozemcích
parc. č. 87/3 ostatní plocha a parc. č. 132/82 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce a předběžný záměr koupě části
pozemku parc. č. st. 269 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce, popř. předběžný záměr zřídit
služebnost umístění a provozování místní komunikace IV. třídy - cyklostezky, místní
komunikace IV. třídy – chodníku a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. st. 269 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 2.3.
18. schvaluje
předběžný záměr směnit části pozemků parc. č. 1248/30 orná půda o výměře 10 m2 a parc.
č. 1248/31 orná půda o výměře 12 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve společném
jmění manželů xxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 74/12 ostatní plocha o výměře 22 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra částí
pozemků bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
19. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 55 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.5.
20. schvaluje
předběžný záměr prodat pozemky parc. č. 735/2 zahrada, parc. č. 735/28 orná půda, parc. č.
735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31 orná půda, parc. č.
735/32 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc formou elektronické aukce dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
21. schvaluje
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 735/19 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
formou elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
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22. schvaluje
předběžný záměr zřídit služebnost cesty na pozemcích parc. č. 735/28 orná půda, parc. č.
735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda a parc. č. 735/31 orná půda, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce s tím, že statutární
město Olomouc nechá na své náklady zpracovat geometrický plán dle důvodové zprávy bod
č. 2.6.
23. schvaluje
předběžný záměr zřídit služebnost umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku
parc. č. 735/30 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce s tím, že statutární město Olomouc nechá na své náklady zpracovat geometrický
plán dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
24. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 59/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, budova č. p. 54, rodinný dům,
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy
bod č. 2.7.
25. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1133 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, budova č. p. 127,
ubyt. zař., která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle
důvodové zprávy bod č. 2.8.
26. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 142/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, budova č. p. 459,
obchod, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
27. bere na vědomí
změnu příjmení vypůjčitele z xxxxxxx na xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
28. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 522 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
29. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 506/2 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, garáž, a části pozemku parc. č. 506/3 zahrada
o výměře 522 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
30. schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 1678/30 o výměře 1 m2 a parc. č. 1678/99
o výměře 35 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.11.
31. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 304 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
32. schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 161/1 orná půda o výměře 86 m2 v k. ú. Černovír, obec
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Olomouc. dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
33. revokuje
usnesení RMO ze dne 1. 12. 2015, bod programu 2, bod 3.12. důvodové zprávy ve věci
schválení pachtu části pozemku parc. č. 161/1 orná půda 85 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
34. schvaluje
uchazeče doporučeného hodnotící komisí o nájem areálu Letního kina, a to spolek Spolek
přátel olomouckého jazzu a společnost CHOMOUT s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
35. schvaluje
změnu náležitostí souhlasu s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby ze dne
18. 11. 2015 uzavřené mezi Magistrátem města Olomouce, Odborem stavebním, jakožto
správním orgánem, a společností Zolova real s.r.o. jakožto žadatelem, spočívající ve
vypuštění náležitosti týkající se podmínek vybudování stavby plynárenského zařízení –
přeložky plynovodní přípojky dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
36. revokuje
usnesení RMO ze dne 2. 6. 2015, bod 2, část 66 ve věci schválení pachtu pozemku parc. č.
862/40 zahrada o výměře 191 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu ASTRA Nemilany dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
37. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 862/40 zahrada o výměře 191 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu ASTRA Nemilany dle důvodové zprávy
bod č. 3.3.
38. nevyhovuje žádosti
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ASTRA Nemilany o stanovení
pachtovného pozemku parc. č. 862/40 zahrada o výměře 191 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc ve výši 200,- Kč – 300,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
39. schvaluje
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 862/40 zahrada
o výměře 191 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za období od 1. 1. 2014 do dne
předcházejícího dni nabytí účinnosti smlouvy ve výši 5,- Kč/m2/rok se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
40. schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 913/70 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc. č. 913/71 ostatní
plocha o výměře 1m2, parc. č. 913/125 ostatní plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 916 ostatní
plocha o výměře 19 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti eg projekt HORNÍ
LÁN s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
41. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/72/2004/M uzavřené dne 11. 10. 2004
s panem xxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č.3.4.
42. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004 ve znění dodatků č. 1
až č. 7 uzavřenou se společností TRŽNICE HOPA, spol. s r.o., jejímž předmětem je nájem
pozemku parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 5 833 m2 a částí pozemků parc. č. 105/50
ostatní plocha o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 2 737 m2 a parc. č.
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125/9 ostatní plocha o výměře 412 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc spočívající
ve změně účelu nájmu z provozování městského tržiště na provozování městského tržiště a
údržbu pozemků, ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2016 na dobu určitou do
31. 12. 2022, ke změně výše nájemného z 1 272 750,- Kč/ročně na 382 109,- Kč/celý
předmět nájmu/rok a k dalším změnám dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
43. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu ze dne 27. 2. 2006 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je
nájem části pozemku parc. č. 46 zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc,
spočívající v rozšíření subjektu nájmu na straně nájemce o paní xxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 3.6.
44. schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/1/2013/Plh uzavřené dne 4. 4. 2013 se
spolkem TJ Sv. Kopeček, kterým dojde k udělení souhlasu s vybudováním automatického
závlahového systému tenisového kurtu dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
45. schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. MAJ-PR-J/36/2007/K uzavřené dne 14. 12. 2007
s Univerzitou Palackého v Olomouci, kterým dojde k udělení souhlasu s podvýpůjčkou části
pozemku parc. č. 94/96 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, spolku Řeka Morava pro Olomouc z.s. a s umístěním demontovatelného
dočasného dřevěného přístřešku ve vlastnictví spolku Řeka Morava pro Olomouc z.s. na části
pozemku parc. č. 94/96 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, a k doplnění možnosti výpovědi výpůjčky půjčitelem dle důvodové zprávy bod č.
3.8.
46. schvaluje
nájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 161,40 m2 v 1. PP budovy č. p. 725,
bydlení, Fischerova č. o. 4, která je součástí pozemku parc. č. st. 808 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti Fyzidop s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.9.
47. schvaluje
nájem částí plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 4 a o výměře 41
m2 vyznačené pod číslem 11, na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č.
st. 1389/2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti Roko
Airplanes s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
48. schvaluje
nájem části prostoru sloužícího podnikání – části vstupní haly o výměře 5 m2 v 1. NP budovy
č. p. 189, adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na pozemcích parc. č. st. 1030,
parc. č. st. 2150/4 a parc. č. 2150/3, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti Re GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
49. nevyhovuje žádosti
společnosti Re GROUP, a.s. o stanovení nájemného ve výši 25 000,- Kč bez DPH/rok a
o odklad platby nájemného za příslušnou část roku 2016 do 31. 1. 2017 dle důvodové zprávy
bod č. 3.11.
50. schvaluje
nájem prostoru - části motogaráže o výměře 3 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, obč. vyb, ul.
Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
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51. nevyhovuje žádosti
paní Martiny Zapletalové o nájem prostoru - části motogaráže o výměře 3 m2 v 1. NP budovy
bez čp/če, obč. vyb, ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
52. souhlasí
s podnájmem prostor o výměře 24,50 m2 v 1. NP budovy č.p. 27 (obč. vyb.), na ulici Dolní
náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. plocha a nádvoří,
v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, pro xxxxxx a Síť ekologických poraden
STEP dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
53. souhlasí
s podnájmem prostor sloužících podnikání o výměře 411,90 m2 nacházejících se v 1. NP
budovy č.p. 889 (byt. dům), na ulici Masarykova třída č.o. 3, která je součástí pozemku
parc.č.st. 790 zast. plocha a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc,
dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
54. schvaluje
nájem prodejního stánku ve vlastnictví statutárního města Olomouce, umístěného na části
pozemku parc. č. 451/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
konkrétně pak na stavbě, která je součástí tohoto pozemku, ve vlastnictví společnosti SK
Sigma Olomouc, a.s. panu xxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
55. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 841/31 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
56. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/20 zahrada) o výměře 90
m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se
nachází stavby – zejména oplocení a úkryt na nářadí ve vlastnictví pana xxxxxx, které nejsou
součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem směny, za část pozemku parc. č.
701/6 zahrada (dle GP parc. č. 701/28 ostatní plocha) o výměře 8 m2 v k. ú. Černovír obec
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx s tím, že pan xxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu
Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 33 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
57. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/21 zahrada) o výměře 101
m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se
nachází stavba oplocení ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, která není součástí tohoto
pozemku a nebude proto předmětem směny, za část pozemku parc. č. 701/7 zahrada (dle
GP parc. č. 701/29 ostatní plocha) o výměře 17 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve
společném jmění manželů xxxxxxxxxx s tím, že manželé xxxxxxxx uhradí statutárnímu městu
Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 33 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
58. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/22 zahrada) o výměře 70
m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se
nachází stavba oplocení ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, která není součástí tohoto
pozemku a nebude proto předmětem směny, za část pozemku parc. č. 701/8 zahrada (dle
GP parc. č. 701/30 ostatní plocha) o výměře 19 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve
společném jmění manželů xxxxxxxxxxxx s tím, že manželé xxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu
městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 20 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.2.
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59. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/23 zahrada) o výměře
52 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém
se nachází stavba oplocení ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx, která není součástí tohoto
pozemku a nebude proto předmětem směny, za část pozemku parc. č. 701/9 zahrada (dle
GP parc. č. 701/31 ostatní plocha) o výměře 19 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve
vlastnictví pana xxxxxxxxxxx s tím, že pan xxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc
doplatek cenového rozdílu ve výši 13 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
60. schvaluje
změnu náležitostí pachtovní smlouvy na pacht části pozemku parc. č. 700/3 zahrada
o výměře 45 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxx spočívající ve změně termínu
úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 700/3 zahrada o výměře
45 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
61. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/24 zahrada) o výměře
39 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém
se nachází stavby – zejména oplocení a suchý záchod ve společném jmění manželů pana
xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto
předmětem směny, za část pozemku parc. č. 701/10 zahrada (dle GP parc. č. 701/32 ostatní
plocha) o výměře 17 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů pana
xxxxxx a paní xxxxxxxxxx s tím, že manželé pan xxxxxxx a paní xxxxxxxx uhradí statutárnímu
městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 9 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
62. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/25 zahrada) o výměře
40 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém
se nachází stavba oplocení ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, která není součástí
tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, za část pozemku parc. č. 701/11 zahrada
(dle GP parc. č. 701/33 ostatní plocha) o výměře 11 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve
společném jmění manželů xxxxxxxxxxx s tím, že manželé xxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu
městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 12 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.2.
63. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/26 zahrada) o výměře
47 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém
se nachází stavba oplocení ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, která není součástí
tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, za část pozemku parc. č. 701/12 zahrada
(dle GP parc. č. 701/34 ostatní plocha) o výměře 4 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve
společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 17 900,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.2.
64. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním 4 parkovacích stání a zpevněné plochy
- chodníku na pozemcích parc. č. 775/1 a parc. č. 653/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, se společností eg projekt SMETANOVY SADY – TŘETÍ ETAPA,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
65. doporučuje zastupitelstvu města
neschválit změnu průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. Droždín, obec Olomouc a k. ú.
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
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66. revokuje
usnesení RMO ze dne 16. 12. 2008 bod programu č. 2, bod č. 2.19, ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přípojky NN na
pozemcích parc. č. 907/2 ostatní plocha a parc. č. 800/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 907/15 orná půda v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
67. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky NN na pozemcích parc. č. 907/2 a parc. č.
800/43, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.
907/15 orná půda v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
68. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3., bod 4.54. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 116/2, parc. č. 116/24 a parc. č. 116/27, vše ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.2.
69. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 116/2, parc. č. 116/24 a parc. č. 116/27, vše ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.2.
70. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4., bod 4.28. ve věci schválení zřízení
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 1419/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
71. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1419/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
72. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 23. 11. 2015, bod programu 3., bod 4.14. ve věci schválení zřízení
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 1946 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
73. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
74. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PRBVB/62/2013/Vr uzavřené dne 23. 7. 2013 se společností ČEZ Distribuce, a. s., kterým dojde
k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 25. 5. 2016
na 31. 5. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
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75. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 14. 3. 2016, bod programu 3., bod 40. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 71 ostat. pl. a parc. č. 101/2 ostat. pl.,
vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
76. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 14. 3. 2016, bod programu 3., bod 40. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích
parc. č. 71 ostat. pl. a parc. č. 101/2 ostat. pl., vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.6.
77. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015, bod programu 3., bod 4.9. dodatku č. 1 důvodové zprávy
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na
pozemcích parc. č. 121/2 ostat. pl., parc. č. 121/6 ostat. pl., parc. č. 121/7 ostat. pl., vše v k.
ú. Neředín a parc. č. 559/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
78. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015, bod programu 3., bod 4.9. dodatku č. 1 důvodové zprávy
ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 121/2 ostat. pl., parc. č. 121/6 ostat.
pl., parc. č. 121/7 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín a parc. č. 559/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice,
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.7.
79. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č.
121/2 ostat. pl., parc. č. 121/6 ostat. pl., parc. č. 121/7 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín a parc. č.
559/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti na části
pozemku parc.č. 1041/6 v k.ú. Řepčín spočívajícího v povinnosti budoucího povinného strpět
koryto svodnice-propustku ve prospěch statutárního města Olomouc. Pozemek je ve
vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu náleží Správě železniční dopravní cesty,
s.o. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši
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dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1026/18 o výměře cca 879 m2
v k.ú. Řepčín, obec Olomouc z 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.
460/2 v k.ú. Řepčín, který je ve vlastnictví společnosti SPV red, s.r.o. Budoucí věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bude spočívat v právu umístění a provozování
svodnice a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem umístění, provozování,
provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění svodnice ve prospěch statutárního města
Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena bezúplatně, dle bodu 3 předložené důvodové
zprávy.
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku
parc.č. 1026/1 a parc.č. 1004, oba v k.ú. Řepčín, které jsou ve vlastnictví statutárního města
Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bude spočívat v právu
umístění a provozování vedení dešťové a splaškové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na
dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či
odstranění vedení dešťové a splaškové kanalizace ve prospěch společnosti SPV red, s.r.o.
Budoucí služebnost bude zřízena bezúplatně, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
6.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemků parc.č. 300/5, parc.
č. 303/3, parc.č. 480/29, vše v k.ú. Nová Ulice spočívajícího v právu umístění a provozování
podzemního kabelového vedení NN a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění,
provozování, provádění oprav, úprav a údržby, změn či odstranění podzemního kabelového
vedení NN ve prospěch ČEZ Distribuce. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města
Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle
důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
7.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemků parc.č. 1059/25, p.č.
1134/1, vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc spočívajícího v právu umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy-kabelového vedení VN a v právu vstupu a vjezdu za účelem
umístění, provozování, provádění oprav, úprav a údržby, změn či odstranění zařízen
distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního
města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve
výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
8.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 1918/1 a parc.č. 1916/54,
oba v k.ú. Holice u Olomouce, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo
hospodaření se svěřeným majetkem náleží Správě silnic Olomouckého kraje, dle bodu 7
předložené důvodové zprávy.
9.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části
pozemku parc.č. 1918/1 a parc.č. 1916/54, oba v k.ú. Holice u Olomouce, které jsou ve
vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem náleží Správě
silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu stavby,
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za nájemné ve výši dle důvodové zprávy a budoucí služebnost bude spočívat v právu
umístění a provozování kanalizačního vedení a právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky
za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění
kanalizačního vedení, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové
zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku
parc.č. 121/1 a parc.č. 121/3, parc.č. 116/53, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve
vlastnictví statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost bude spočívat v právu umístění a
provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě a v právu vstupu a vjezdu na
dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či
odstranění ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o., na dobu neurčitou a bezúplatně, dle
bodu 9 předložené důvodové zprávy.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku
parc.č. 121/1 a parc.č. 121/3, parc.č. 116/53, vše v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve
vlastnictví statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost bude spočívat v právu umístění a
provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě a v právu vstupu a vjezdu na
dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, prováděním oprav, úprav, údržby, změn
či odstranění ve prospěch ČD-Telematika a.s., na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 10
předložené důvodové zprávy.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na části pozemků parc.č. 505/3,
parc.č. 505/21 a parc.č. 504/4, vše v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany, které jsou ve
vlastnictví obce Bystrovany ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude
spočívat v umístění a provozování cyklistické stezky a v právu vstupu a vjezdu na dotčené
pozemky za účelem jejího umístění, provozování, provádění oprav, úprav, čištění, změn či
odstranění, na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 147/13 orná půda v k.ú. Chválkovice (dle
GP nově vzniklá parc.č. 147/39 o výměře 185 m2), která je ve vlastnictví Arcibiskupství
olomouckého za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 12 předložené důvodové
zprávy.
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na darování automatické přečerpávací stanice pro domovní
tlakovou kanalizaci z vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví manželů xxxxxxxx,
dle bodu 13 předložené důvodové zprávy.
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a
provozování napájecího kabelového vedení na části pozemku parc.č. 124/31 v k.ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření náleží
Správě silnic Olomouckého kraje, a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem
umístění, provozování, provádění oprav, úprav a údržby, změn či odstranění. Služebnost
bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle
bodu 14 předložené důvodové zprávy.
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 373/2
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v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, mezi Olomouckým
krajem jako povinným, společností Veolia Energie ČR jako oprávněným a statutárním
městem Olomouc jako investorem stavby.Věcné břemeno spočívá v právu umístění a
provozování přeložky rozvodného tepelného zařízení-horkovodu DN 600 větev 1 a v právu
vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti s provozem, úpravami, opravami, změnami či
odstraněním havárií a likvidací tohoto zařízení, na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 15 předložené důvodové zprávy.
17. schvaluje zveřejnění záměru
Směnit pozemek parc.č. 49/1 o výměře cca 1108 m2 a pozemku parc.č. 20 o výměře 50 m2,
oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, které jsou ve vlastnictví pana xxxxxxxxx za část pozemku
parc.č. 116/5 o výměře cca 53 m2 a 407 m2 a část pozemku parc.č. 75/135 o výměře cca 34
m2, oba v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc, dle
bodu 16 předložené důvodové zprávy.
18. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc.č. 443/3, dle GP nově vzniklá parc.č.
443/64 o výměře 23 m2 v k.ú. Povel (též označená jako parc.č.st. 968/2) , který je ve
vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemku parc.č. 443/1 (dle GP nově vzniklá
parc.č. 443/82) o výměře 23 m2 v k.ú. Povel, který je ve vlastnictví společnosti STAFOSREAL s.r.o., dle bodu 17 předložené důvodové zprávy.
19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby, vstupu a vjezdu
za účelem provádění údržby, oprav a kontroly stavby na pozemku parc.č. 602 vodní plocha
v k.ú. Střeň, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu náleží
Povodí Moravy,s.p. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve
výši dle důvodové zprávy, dle bodu 18 předložené důvodové zprávy.
20. svěřuje
pozemek parc.č.st. 394 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 79 m2 a stavbu na něm stojící,
objekt bydlení č.p. 386 a pozemek parc.č. 479/7 zahrada o výměře 60 m2, vše v k.ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s.,
dle bodu 20 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 15028 - Dodávka a servis multifunkčních
zařízení pro MMOl - NÁMITKA č. 2

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro
MMOl, evidenční číslo 15028.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 4.
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5

Veřejná zakázka č. 16026 - Dodávka hasičského vozidla zadání zadávacího řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "Dodávka hasičského vozidla",
evidenční číslo zadavatele 16026.
2.
schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.

6

Veřejná zakázka č. 14077 - Zpřístupnění podzemních chodeb
Fortu Tafelberg - zrušení zadávacího řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Zpřístupnění podzemních chodeb Fortu
Tafelberg", archivní číslo 14077.
2.
ruší
zadávací řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.

7

Veřejná zakázka č. 14016 - ZŠ Hálkova - přístavba učeben zrušení zadávacího řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "ZŠ Hálkova - přístavba učeben", archivní
číslo 14016.
2.
ruší
zadávací řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/20016 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 3.
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8

Veřejná zakázka č. 16028 - MMOl - dodávka 3 vozidel na
leasing (prodej 5 vozidel) - vyloučení uchazečů, zadání
zadávacího řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "MMOl - dodávka 3 vozidel na
leasing (prodej 5 vozidel)" evidenční číslo zadavatele 16028.
2.
vylučuje
v souladu s ust. § 69 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeče, který
podal více nabídek, dle návrhu komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě.
3.
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.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 4. 5.

9

Veřejná zakázka č. 15028 - Dodávka a servis multifunkčních
zařízení pro MMOl - zrušení zadávacího řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro
MMOl", archivní číslo.
2.
ruší
zadávací řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 4. 6.

10

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
16

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:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Černá cesta 23, Olomouc, č.b. 6, ve 2. NP, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1b)
c) tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 2, v 1. NP, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1c)
d) U Hradeb 2, Olomouc, č.b. 4, ve 2. NP, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1d)
e) tř. Kosmonautů 18, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 2+1 se xxxxxx dle důvodové zprávy bod 3)
3.
souhlasí
se zpětvzetím výpovědi ze strany nájemce xxxxxxxxxxxx, byt č. 8, Balbínova 9, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
4.
schvaluje
sazbu nájemného 100,- Kč/m2/měsíc u bytů v domě Dolní náměstí 47, Olomouc a přidělení
formou obálkové metody na cenu za uzavření nájemní smlouvy
dle důvodové zprávy bod 5)
5.
nesouhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy s xxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+1,
dle upravené důvodové zprávy bod 2)
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 panem xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS
Fischerova 2, dle předložené důvodové zprávy
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3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 6,
dle předložené důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
5.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64,
dle předložené důvodové zprávy
6.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené důvodové
zprávy
7.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxx na bezbariérový byt v ul. Družební 4, dle předložené
důvodové zprávy
8.
neschvaluje
žádost pana xxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení, dle
předložené důvodové zprávy
9.
neschvaluje
žádost paní xxxxxxxxxxxxxx o osvobození od uhrazení finančního příspěvku, který je příjmem
statutárního města Olomouce, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Rozárium AD

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
úhradu částky ve výši 329 967,- Kč s DPH za výkon činnosti AD
3.
ukládá
odboru investic ve spolupráci s odborem ekonomickým ihned zajistit rozpočtovou změnu
T:
17. 5. 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Tramvajová trať II. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s aktualizací DUR dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic ihned zahájit výběrové řízení na zhotovitele DSP a DPS dle bodu b)
důvodové zprávy
T:
17. 5. 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Licenční ujednání v SOD na PD

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uplatňování licenčního ujednání v návrzích smluv dle bodu B) důvodové zprávy
3.
ukládá
uplatňování licenčního ujednání v návrzích smluv dle bodu B) důvodové zprávy
T:
trvale
O:
Rada města Olomouce
vedoucí odborů
zástupci SMOl v obchodních společnostech s majetkovým podílem města
4.
ukládá
ihned informovat o přijatém opatření ředitele obchodních společností s majetkovým podílem
města
T:
17. 5. 2016
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Standardy vodovodní sítě

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
Městské standardy vodovodní sítě
3.
ukládá
Zajistit používání Městských standardů vodovodní sítě při výstavbě vodohospodářské
infrastruktury na území města Olomouce s platností od 1.6.2016
T:
průběžně
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
Informovat odbory MMOL a odbornou veřejnost o schválení Městských standardů vodovodní
sítě a zajistit jejich vyvěšení na webových stránkách města
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5.
ukládá
Zajistit zpracování podmínek pro přepojování vodovodních řadů a vodovodních přípojek a
předložit RMO
T:
21. 6. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Pořízení změny č. IV Územního plánu Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení změny č. IV Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit na jednání ZMO dne 16.5.2016 návrh na pořízení změny č. IV Územního plánu
Olomouc
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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Cyklodoprava - drobná opatření

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
zpracovat návrhy dalšího postupu realizace u předložených akcí
T:
27. 9. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Strategický plán

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Statut a jednací řád Komise pro strategické řízení dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního FISHI SUSHI + FISHI CAFE
v ulici Wolkerova 42, Olomouc, v rozsahu 2,88 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxx, Na Tabulovém
vrchu 1, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2016.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ODPOČÍVÁRNA v ulici
Havlíčkova 9, Olomouc, v rozsahu 16,90 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxx, Javoříčská 3, 779 00
Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2016.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KLUB U MĚ v ulici
Dolní náměstí 23, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatelku pí xxxxxxx, Dukelská 3, 779 00
Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2016.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RENOMÉ v ulici
Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 21,6 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxx, Divišova 3, 779 00
Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2016.
6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TAVERNA ALLEGRA
v ul. Dolní náměstí 18/48, Olomouc, v rozsahu 14,96 m2 pro žadatele fu Markat Trading
s.r.o., Dolní náměstí 18/48, 779 00 Olomouc, na dobu od 10.5. do 31.10. 2016.
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7.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U ZLATÉHO LVA
v ulici Uhelná 11, Olomouc, v rozsahu 35 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxx, Peškova 5, 779 00
Olomouc, na dobu od 10.5. do 31.10. 2016.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.
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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: 16.
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Plán odpadového hospodářství SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženým postupem dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
společnost FITE, a.s. jako zpracovatele Plánu odpadového hospodářství SMOl
4.
schvaluje
úhradu příspěvku ve výši 75 tis. Kč na dokrytí nákladů pro zpracování POH SMOl, který bude
převeden na účet Spolku " Odpady Olomouckého kraje"
5.
jmenuje
pracovní skupinu pro přípravu POH SMOl v navrhovaném složení
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Petice na podporu útulku pro kočky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
zaslat odpověď petentům
T:
17. 5. 2016
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Řídicí výbor ITI OA pro realizaci strategie

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zástupce SMOl do řídícího výboru ITI OA dle důvodové zprávy a deleguje doc. Mgr. Antonína
Staňka, Ph.D., primátora města jako předsedu Řídicího výboru ITI OA pro realizaci strategie
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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Schválení účetních závěrek, schválení finančního vypořádání
příspěvkových organizací - škol statutárního města Olomouce
za rok 2015, schválení převodu finančních prostředků z
rezervních fondů do fondů investic PO - škol a uložení
odvodů finančních prostředků z fondů investic PO - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účetní závěrky PO - škol uvedených v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy, sestavené
k 31.12.2015 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb.
3.
schvaluje
návrh finančního vypořádání roku 2015 PO - škol uvedených v příloze č. 4 důvodové zprávy
4.
souhlasí
s použitím finančních prostředků rezervních fondů k posílení zdrojů fondů investic PO -. škol
uvedených v příloze č. 5 důvodové zprávy
5.
ukládá
uložení odvodů finančních prostředků z fondů investic PO - škol do rozpočtu zřizovatele
uvedených v příloze č. 6 důvodové zprávy
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru školství
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6.
pověřuje
PhDr. Pavla Urbáška, náměstka primátora podpisem Protokolů o schválení účetních závěrek
jednotlivých PO - škol dle vzoru protokolu uvedeného v příloze č. 3 důvodové zprávy
7.
schvaluje
rozpočtové změny vyplývající z přílohy č. 6 důvodové zprávy
8.
ukládá
zajištění realizace rozpočtových změn vyplývajících z přílohy č. 6 důvodové zprávy
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru školství
9.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele PO - škol
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Změna organizace rozvozu stravy - doplnění

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s vypovězením smluv o dovozu stravy subjektům uvedeným v příloze č. 1 důvodové zprávy a
od 1.7.2016 zajišťováním pouze rozvozu stravy pro příspěvkové organizace - školy, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc
3.
ukládá
zaslat výpovědi smluv o dovozu stravy subjektům uvedeným v příloze č. 1 důvodové zprávy
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Olomouc,
Dvorského 33

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
jmenuje
na základě výsledku konkurzního řízení na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské
školy Olomouc, Dvorského 33 Mgr. Jana Koliska ke dni 1.8.2016
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3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení účastníky konkurzního řízení
T:
17. 5. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Dodatek č. 5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1,
příspěvková organizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Dodatkem č. 5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace
3.
ukládá
předložit Dodatek č. 5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková
organizace na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru školství
4.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatek č. 5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc,
Řezníčkova 1, příspěvková organizace
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Projekt "Malujeme podchody"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s realizací návrhů výmaleb podchodů v rámci projektu "Malujeme podchody" dle důvodové
zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení organizátora projektu
T:
17. 5. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Dotace v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny čerpání účelu projektů podpořených ze SMOl dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtové změny
vyplývající z důvodové zprávy u žádosti nad 50 000 Kč
4.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu
SMOl u žádosti nad 50 000 Kč
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
5.
ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace a dodatek ke změně účelu projektu dle důvodové zprávy
T:
31. 5. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Předzahrádky (zeleň)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
umístění předzahrádky dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat žadatele
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Významné aktivity, individuální dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity s regionálním dopadem u žádostí č. 12076,
12734 dle části A) upravené důvodové zprávy
3.
neschvaluje
přidělení dotace v kapitole Významné aktivity s regionálním dopadem u žádosti č. 12729 dle
části A/ upravené důvodové zprávy
4.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity s nadregionálním dopadem u žádostí č. 12726,
12736, 12723 dle části B) upravené důvodové zprávy
5.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Individuální projekty - významné aktivity u žádostí č. 12749, 12742,
12741, 12750, 12751, 12716, 12740 dle části C) upravené důvodové zprávy
6.
neschvaluje
přidělení dotací v kapitole Individuální projekty - významné aktivity u žádostí č. 12737, 12697
dle části C/ upravené důvodové zprávy
7.
schvaluje
změnu účelu dotace dle žádosti DHK Zora Olomouc dle přílohy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 27.
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Stanovení termínu a návrh
Zastupitelstva města Olomouce

programu

9.

zasedání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 9. zasedání ZMO: na pondělí 16. 5. 2016 od 9.00 hodin
- místo konání 9. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova
10, Olomouc
3.
schvaluje
návrh programu 9. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 28.
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Deklarace o záměru spolupráce mezi městy Olomouc a Krakov

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
deklaraci o záměru spolupráce mezi městy Olomouc a Krakov
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 29.
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Pojmenování ulic - Nové Sady a Chválkovice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženými názvy ulic dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit navržené názvy ulic k projednání Zastupitelstvu města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Žádost o čerpání finančních prostředků z investičního fondu
MDO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vydání souhlasu s čerpáním investičního fondu MDO dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit
s rozhodnutím RMO příspěvkovou organizaci
T:
17. 5. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání PO
(vyjma školských subjektů) za rok 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
a) účetní závěrky příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc, Moravská
filharmonie Olomouc, Knihovna města Olomouce, Zoologická zahrada Olomouc a Hřbitovy
města Olomouce sestavené k 31. 12. 2015 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
b) finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2015 dle přílohy důvodové zprávy,
c) odpisové plány na rok 2016 příspěvkových organizací dle přílohy důvodové zprávy.
3.
pověřuje
- náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky
příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc a
Knihovna města Olomouce,
- náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce,
- náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph. D. k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc.
4.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) uvědomit
jednotlivé PO o přijatém usnesení
T:
17. 5. 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: 33.
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Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce
přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Jana Mrajcu pro funkční období 2016 - 2020
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3.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Ing. Jana
Bartoně
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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Organizační záležitosti - Souhlas s použitím reference

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s použitím reference dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 35. 1.
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Organizační záležitosti - Vejdovského 2

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle důvodové zprávy a přílohy č.2
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 35. 2.
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Návrh zástupce SMOl do orgánu - dozorčí rady Výstaviště
Flora Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s odvoláním a navrhnout nového zástupce SMOl do orgánu - dozorčí rady
Výstaviště Flora Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na nejbližším jednání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 36.
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Veřejnoprávní smlouva v rámci implementace IROP 2014 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
1.
vyhradit si v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schválit veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých
úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného
regionálního operačního programu pro období 2014-2020, uzavíranou mezi statutárním
městem Olomouc a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
2.
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu
zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního
programu pro období 2014 – 2020 mezi statutárním městem Olomouc a Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR
3.
pověřit tajemníka Magistrátu města Olomouce Bc. Jana Večeře k podpisu
veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem
v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 –
2020
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na členské schůze družstev Družstvo
Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní
3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl (včetně náhradníků) na
členské schůze družstev na nejbližší jednání ZMO
T:
zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy

hromadu

společnosti

3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl na nejbližším zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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Aquapark Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na
valnou hromadu společnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu Aquapark Olomouc, a.s.
s platností pro termín valné hromady 10.6.2016 i případný náhradní termín a navrhnout
zástupce obce do orgánů společnosti dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na nejbližší zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 40.

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

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