USNESENÍ
z 64. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 9. 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 13. 9. 2016 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
- část 5 bodu 16 usnesení RMO ze dne 3. 5. 2016 týkající se Standardů vodovodní sítě
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
výběr nájemce části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc (parkovací místo č. 1) mezi paní xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx a panem
xxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody s aukcí na výši nájemného, kdy minimální výše
nájemného činí 35,- Kč bez DPH/m2/rok a minimální výše příhozu činí 5,- Kč bez
DPH/m2/rok. Ke stanovené výši nájemného bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále výběr nájemce části pozemku parc. č. 390/9
zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc (parkovací místo č. 2) mezi výše
uvedenými zájemci, kteří neučiní nejvyšší nabídku na výše uvedené parkovací místo č. 1.
formou obálkové metody s aukcí na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 35,Kč bez DPH/m2/rok a minimální výše příhozu činí 5,- Kč bez DPH/m2/rok. Ke stanovené výši
nájemného bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/9 ostatní
plocha) o výměře 414 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.

3.
schvaluje
předběžný záměr směnit části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o celkové výměře 127
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části
pozemku parc. č. st. 583 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 12 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 411, obč. vyb., ve
vlastnictví Náboženské obce Církve československé husitské v Olomouci – Hodolanech s
tím, že výměra částí pozemků bude upřesněna po vyhotovení GP, který na své náklady zajistí
Náboženská obec Církve československé husitské v Olomouci – Hodolanech dle důvodové
zprávy bod č. 2.1.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování části 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 – zádveří s terasou k budově č.p. 4,
bydlení, ve vlastnictví obdarovaného, části pozemku parc. č. 248/1 ostatní plocha (dle GP díl
„a“) o výměře 110 m2, na které se nachází stavba - přístavba terasy a kuchyně k budově č.p.
4, bydlení, ve vlastnictví obdarovaného, a části pozemku parc. č. 249 zahrada (dle GP díl „b“)
o výměře 252 m2, na které se nachází stavba - přístavba terasy a kuchyně k budově č.p. 4,
bydlení, ve vlastnictví obdarovaného, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc církevní
organizaci Hospic na Svatém Kopečku se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemků parc. č. 604/1 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 604/9 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 16 m2, parc. č. 248/1
ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 110 m2 a parc. č. 249 zahrada (dle GP díl „b“) o
výměře 252 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc za období od 1. 1. 2014 do dne
předcházejícímu dni zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 35,- Kč bez
DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši bezdůvodného obohacení bude uplatněna daň z přidané
hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 2.2.
6.
schvaluje
záměr směnit pozemek parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
bez čp/če, obč. vyb., pozemek parc. č. 121 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova bez čp/če, obč. vyb., pozemky parc. č. 122 ostatní plocha a parc. č. 123 ostatní
plocha, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví Královské kanonie
premonstrátů na Strahově za část pozemku parc. č. 248/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.
248/1 ostatní plocha) o výměře 1 159 m2, část pozemku parc. č. 249 zahrada (dle GP parc.
č. 249 zahrada) o výměře 46 m2, pozemek parc. č. 250 zahrada a pozemek parc. č. 251/3
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná st., vše v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 2.3.
7.
schvaluje
záměr směnit části pozemků parc. č. 1248/30 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 12 m2 a
parc. č. 1248/31 orná půda (dle GP díl „c“) o výměře 12 m2, vše v k. ú. Droždín, obec
Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 74/12 ostatní
plocha (dle GP díl „b“) o výměře 24 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
8.
schvaluje
záměr směnit části pozemků parc. č. 21/6 zahrada (dle GP díl „b“) o výměře 27 m2, parc. č.
st. 185/1 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP díl „a“) o výměře 34 m2, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 20/2
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ostatní plocha (dle GP parc. č. 20/8 ostatní plocha) o výměře 45 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
9.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 15/21 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
10. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 288/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova č. p. 196, objekt k bydlení,
která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu dle důvodové zprávy bod
č. 2.7.
11. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 95/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/38 ostatní plocha)
o výměře 1 074 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
12. schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/001137/2015/Mlc ze dne 13. 4. 2015
ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2015 uzavřenou s pobočným spolkem Tělocvičná jednota
Sokol Olomouc – Nový Svět. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k prodloužení
výpůjčky z doby určité do 31. 12. 2026 na dobu určitou do 31. 12. 2030 dle důvodové zprávy
bod č. 2.9.
13. nevyhovuje žádosti
státního podniku Česká pošta, s. p. s udělením souhlasu umístit na části pozemku parc. č.
1132/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc poštovní výběrovou
schránku (oranžovou) dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
14. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1132/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
15. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 351 orná půda o výměře 286 m2 a část pozemku
parc. č. 352 orná půda o výměře 93 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.11.
16. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 351 orná půda o výměře 220 m2 a část pozemku
parc. č. 352 orná půda o výměře 191 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.12.
17. schvaluje
záměr pronajmout část společných prostor o výměře 2,00 m2 budovy č. p. 19, obč.vyb., která
je součástí pozemku parc.č. 166 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Topolany u Olomouce,
obec Olomouc, společnosti Empecom, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
18. nevyhovuje žádosti
společnosti Empecom, s.r.o., o snížení nájemného za pronájem část společných prostor o
výměře 2,00 m2 budovy č. p. 19, obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 166 zastavěná
plocha a nádvoří, v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.13.
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19. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 26.9.2007, ve znění Dodatku č. 1
ze dne 31.8.2012 uzavřenou s Oblastní unií neslyšících Olomouc z.s., jejímž předmětem jsou
prostory o celkové výměře 784,15 m2 v 1. PP, 1. NP a 2. NP budovy č.p. 972, víceúčelová
stavba, ul. Jungmannova č.o. 25, která je součástí pozemku parc.č.st. 1116 zastavěná plocha
a nádvoří, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně
doby nájmu z doby určité do 30. 9. 2017 na dobu určitou do 30. 9. 2027 dle důvodové zprávy
bod č. 2.14.
20. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu ze dne 22.11.2004, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.1.2015
uzavřenou s Oblastní unií neslyšících Olomouc z.s., jejímž předmětem je část pozemku parc.
č. 644/2 ostatní plocha o výměře 1 246 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou smlouvy
o nájmu by mělo dojít ke změně doby nájmu z doby určité do 30. 9. 2017 na dobu určitou do
30. 9. 2027 dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
21. schvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 323/7 ostatní plocha o výměře
26 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za období od 13. 6. 2014 do 14. 6. 2016 celkem
ve výši 1 820,- Kč, z toho panu xxxxxxxxxxx 910,- Kč a panu xxxxxxxxxxxxxx 910,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 3.1.
22. revokuje
usnesení RMO ze dne 26. 1. 2016, bod programu 2, bod 3.3 ve věci schválení nájmu části
pozemku parc. č. 323/14 ostatní plocha o výměře 75 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.2.
23. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 323/14 ostatní plocha o výměře 75 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxx(ideální podíl 3/5) a v SJM
xxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 2/5) statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
3.2.
24. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/15/2008/Plh uzavřené dne 18. 6. 2008
s panem xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy dle důvodové
zprávy bod č. 3.3.
25. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 419/3 ostatní plocha o výměře 9,60 m2 v
k. ú. Hejčín, obec Olomouc za účelem umístění a provozování stánku pro prodej potravin dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
26. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat pana xxxxxxxxxxxx k odstranění novinového stánku z části
pozemku parc. č. 419/3 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
T:
leden 2017
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
27. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
28. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 477 orná půda o výměře 5 m2 v k. ú.
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Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
29. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 240 trvalý travní porost o výměře
671 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
30. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 69 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
31. schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV-NAJ/001653/2016/Sul ze dne 18. 5. 2016 uzavřené
se spolkem Spolek přátel olomouckého jazzu a společností CHOMOUT s.r.o. spočívající v
posunutí termínů pro předložení návrhu projektové dokumentace z 31. 8. 2016 na 31. 8.
2017, pro zahájení a provedení rekonstrukce areálu v přední části z 31. 5. 2017 na 31. 5.
2018 a v zadní části z 1. 4. 2018 na 1. 4. 2019, pro předložení pravomocného územního
rozhodnutí k přední části z 30. 11. 2016 na 30. 11. 2017 a k zadní části z 30. 3. 2017 na 30.
3. 2018, pro předložení pravomocného stavebního povolení k přední části z 30. 3. 2017 na
30. 3. 2018 a k zadní části z 28. 2. 2018 na 28. 2. 2019, pro předložení kolaudačního
souhlasu k přední části z 31. 5. 2017 na 31. 5. 2018 a k zadní části z 1. 4. 2018 na 1. 4. 2019,
a pro zahájení provozu v přední části z 31. 5. 2017 na 31. 5. 2018 a v zadní části z nejpozději
do 2 let od uzavření této smlouvy, tj. do 18. 5. 2018, na nejpozději do 3 let od uzavření této
smlouvy, tj. do 18. 5. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
32. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 93/138 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc společnosti RAUDIKKO BAZAR s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
33. schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 383/1 orná půda o výměře 458 m2 a parc. č. 440/3 ostatní
plocha o výměře 50 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.9.
34. schvaluje
nájem pozemku parc. č. 1062/66 ostatní plocha o výměře 127 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti TOS Olomouc, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
35. schvaluje
nájem pozemku parc. č. st. 1202/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
36. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 338/7 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
37. revokuje
usnesení RMO ze dne 9. 8. 2016, bod programu 3, bod 1.28. důvodové zprávy ve věci
schválení pachtu pozemků parc. č. 359/14 orná půda o výměře 10003 m2, parc. č. 352
ostatní plocha o výměře 709 m2, parc. č. 362 ostatní plocha o výměře 1410 m2, parc. č. 366
ostatní plocha o výměře 2951 m2 a částí pozemků parc. č. 370 ostatní plocha o výměře 1250
m2 a parc. č. 373 ostatní plocha o výměře 1006 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec
Olomouc, pozemků parc. č. 868/3 orná půda 1325 m2, parc. č. 868/5 orná půda o výměře
522 m2, parc. č. 883/2 orná půda o výměře 53249 m2, parc. č. 643/5 ostatní plocha o výměře
5280 m2, parc. č. 643/6 orná půda o výměře 3670 m2, parc. č. 772/31 orná půda o výměře
1242 m2, parc. č. 772/32 orná půda o výměře 128 m2, parc. č. 1046 ostatní plocha o výměře
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216 m2, parc. č. 1120/19 orná půda o výměře 10284 m2, parc. č. 1165/1 ostatní plocha o
výměře 113 m2 a částí pozemků parc. č. 1085/2 orná půda o výměře 1642 m2, parc. č. 868/1
orná půda o výměře 2201 m2, parc. č. 898 ostatní plocha o výměře 1168 m2, parc. č. 1042
ostatní plocha o výměře 122 m2, parc. č. 1084/1 ostatní plocha o výměře 1126 m2, parc. č.
1119/4 ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č. 1120/13 orná půda o celkové výměře 1263 m2,
parc. č. 1117 ostatní plocha o celkové výměře 527 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc,
pozemků parc. č. 180/7 orná půda o výměře 8888 m2, parc. č. 180/8 orná půda o výměře
8028 m2, parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28225 m2, parc. č. 180/6 orná půda o výměře
539 m2, parc. č. 679/2 vodní plocha o výměře 114 m2 a částí pozemků parc. č. 180/24 orná
půda o výměře 1641 m2, parc. č. 180/25 orná půda o celkové výměře 796 m2, parc. č. 680/3
trvalý travní porost o výměře 530 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
pozemků parc. č. 170/28 orná půda o výměře 4273 m2, parc. č. 416/15 orná půda o výměře
4284 m2, parc. č. 416/20 orná půda o výměře 7721 m2, parc. č. 416/18 orná půda o výměře
7618 m2, parc. č. 158/3 orná půda o výměře 1910 m2, parc. č. 416/27 orná půda o výměře
622 m2, parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2, parc. č. 416/27 orná půda o výměře 622
m2, parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2, parc. č. 170/10 orná půda o výměře 512 m2,
parc. č. 158/6 orná půda o výměře 1607 m2, parc. č. 170/30 orná půda o výměře 276 m2,
parc. č. 416/24 orná půda o výměře 115 m2, parc. č. 170/22 orná půda o výměře 697 m2 a
částí pozemků parc. č. 158/2 orná půda o výměře 228 m2, parc. č. 436/7 orná půda o výměře
4385 m2, parc. č. 433/1 orná půda o výměře 526 m2, parc. č. 170/9 orná půda o celkové
výměře 3339 m2, parc. č. 416/32 orná půda o výměře 69 m2, parc. č. 416/35 orná půda o
výměře 227 m2 a parc. č. 416/49 orná půda o výměře 466 m2, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc, pozemků parc. č. 910/4 ostatní plocha o výměře 3868 m2, parc. č. 776/4 orná půda
o výměře 1792 m2, parc. č. 812/1 orná půda o výměře 15237 m2, parc. č. 45/8 ostatní plocha
o výměře 7 m2, parc. č. 46/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 910/5 ostatní plocha o
výměře 676 m2, parc. č. 45/1 ostatní plocha o výměře 1321 m2, parc. č. 776/5 orná půda o
výměře 7156 m2, parc. č. 45/13 ostatní plocha o výměře 704 m2, parc. č. 45/9 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 285 m2, parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 274 m2, parc. č.
533/33 orná půda o výměře 2035 m2, parc. č. 1081/74 orná půda o výměře 9329 m2, parc. č.
798/5 orná půda o výměře 419 m2, parc. č. 971/29 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286
m2, parc. č. 812/41 orná půda o výměře 6801 m2, parc. č. 1080/4 orná půda o výměře 755
m2, parc. č. 1243/5 orná půda o výměře 4289 m2, parc. č. 45/14 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 13 m2, parc. č. 1117/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2, parc. č. 1117/3
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 a částí pozemků parc. č. 958/3 orná půda o
výměře 4223 m2, parc. č. 776/36 orná půda o výměře 6320 m2, parc. č. 1309/1 orná půda o
výměře 32183 m2, parc. č. 910/6 ovocný sad o výměře 2338 m2, parc. č. 812/30 orná půda o
výměře 3820 m2, parc. č. 1219 ostatní plocha o výměře 690 m2, parc. č. 1243/3 orná půda o
celkové výměře 1319 m2, parc. č. 812/33 orná půda o výměře 5513 m2, vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc družstvu Zemědělské družstvo Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
38. schvaluje
pacht pozemků parc. č. 359/14 orná půda o výměře 10003 m2, parc. č. 352 ostatní plocha o
výměře 709 m2, parc. č. 362 ostatní plocha o výměře 1410 m2, parc. č. 366 ostatní plocha o
výměře 2951 m2 a částí pozemků parc. č. 370 ostatní plocha o výměře 1250 m2 a parc. č.
373 ostatní plocha o výměře 1006 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc,
pozemků parc. č. 868/3 orná půda 1325 m2, parc. č. 868/5 orná půda o výměře 522 m2, parc.
č. 883/2 orná půda o výměře 53249 m2, parc. č. 643/5 ostatní plocha o výměře 5280 m2,
parc. č. 643/6 orná půda o výměře 3670 m2, parc. č. 772/31 orná půda o výměře 1242 m2,
parc. č. 772/32 orná půda o výměře 128 m2, parc. č. 1046 ostatní plocha o výměře 216 m2,
parc. č. 1120/19 orná půda o výměře 10284 m2, parc. č. 1165/1 ostatní plocha o výměře 113
m2 a částí pozemků parc. č. 1085/2 orná půda o výměře 1642 m2, parc. č. 868/1 orná půda o
výměře 2201 m2, parc. č. 898 ostatní plocha o výměře 1168 m2, parc. č. 1042 ostatní plocha
o výměře 122 m2, parc. č. 1084/1 ostatní plocha o výměře 1126 m2, parc. č. 1119/4 ostatní
plocha o výměře 5 m2, parc. č. 1120/13 orná půda o celkové výměře 1263 m2, parc. č. 1117
ostatní plocha o celkové výměře 527 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, pozemků parc.
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č. 180/7 orná půda o výměře 8888 m2, parc. č. 180/8 orná půda o výměře 8028 m2, parc. č.
180/1 orná půda o výměře 28225 m2, parc. č. 180/6 orná půda o výměře 539 m2, parc. č.
679/2 vodní plocha o výměře 114 m2 a částí pozemků parc. č. 180/24 orná půda o výměře
1641 m2, parc. č. 180/25 orná půda o celkové výměře 796 m2, parc. č. 680/3 trvalý travní
porost o výměře 530 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, pozemků parc.
č. 170/28 orná půda o výměře 4273 m2, parc. č. 416/15 orná půda o výměře 4284 m2, parc.
č. 416/20 orná půda o výměře 7721 m2, parc. č. 416/18 orná půda o výměře 7618 m2, parc.
č. 158/3 orná půda o výměře 1910 m2, parc. č. 416/27 orná půda o výměře 622 m2, parc. č.
170/8 orná půda o výměře 310 m2, parc. č. 170/10 orná půda o výměře 512 m2, parc. č.
158/6 orná půda o výměře 1607 m2, parc. č. 170/30 orná půda o výměře 276 m2, parc. č.
416/24 orná půda o výměře 115 m2, parc. č. 170/22 orná půda o výměře 697 m2 a částí
pozemků parc. č. 158/2 orná půda o výměře 228 m2, parc. č. 436/7 orná půda o výměře 4385
m2, parc. č. 433/1 orná půda o výměře 526 m2, parc. č. 170/9 orná půda o celkové výměře
3339 m2, parc. č. 416/32 orná půda o výměře 69 m2, parc. č. 416/35 orná půda o výměře
227 m2 a parc. č. 416/49 orná půda o výměře 466 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
pozemků parc. č. 910/4 ostatní plocha o výměře 3868 m2, parc. č. 776/4 orná půda o výměře
1792 m2, parc. č. 812/1 orná půda o výměře 15237 m2, parc. č. 45/8 ostatní plocha o výměře
7 m2, parc. č. 46/1 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 910/5 ostatní plocha o výměře 676
m2, parc. č. 45/1 ostatní plocha o výměře 1321 m2, parc. č. 776/5 orná půda o výměře 7156
m2, parc. č. 45/13 ostatní plocha o výměře 704 m2, parc. č. 45/9 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 285 m2, parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 274 m2, parc. č. 533/33 orná půda o
výměře 2035 m2, parc. č. 1081/74 orná půda o výměře 9329 m2, parc. č. 798/5 orná půda o
výměře 419 m2, parc. č. 971/29 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286 m2, parc. č.
812/41 orná půda o výměře 6801 m2, parc. č. 1080/4 orná půda o výměře 755 m2, parc. č.
1243/5 orná půda o výměře 4289 m2, parc. č. 45/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13
m2, parc. č. 1117/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2, parc. č. 1117/3 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 23 m2 a částí pozemků parc. č. 958/3 orná půda o výměře 4223
m2, parc. č. 776/36 orná půda o výměře 6320 m2, parc. č. 1309/1 orná půda o výměře 32183
m2, parc. č. 910/6 ovocný sad o výměře 2338 m2, parc. č. 812/30 orná půda o výměře 3820
m2, parc. č. 1219 ostatní plocha o výměře 690 m2, parc. č. 1243/3 orná půda o celkové
výměře 1319 m2, parc. č. 812/33 orná půda o výměře 5513 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc družstvu Zemědělské družstvo Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
39. schvaluje
podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 8. 8. 2016, č.j. 18 C
58/2015-193 ve věci určení vlastnictví částí pozemku parc č. 1419/1 ostatní plocha v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
40. schvaluje
nájem prostoru - parkovacího místa č. 8 o výměře 18,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 484, obč.
vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č.
3.16.
41. nevyhovuje
žádostem pana xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx o nájem prostoru parkovacího místa č. 8 o výměře 18,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 484, obč. vyb, ul. Peškova č.
o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
42. souhlasí
se změnou subjektu na straně nájemce u prostor sloužících podnikání o celkové výměře
46,00 m2 v 1. NP budovy č.p. 321, bydlení, Ztracená č.o. 3, která je součástí pozemku parc.
č. st. 269 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.17.
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43. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. st. 1131 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, konkrétně pak prostor o celkové výměře 618 m2 v 3. a 4. patře budovy č. p. 989,
stavba pro administrativu, tř. Kosmonautů č. o. 8, která je součástí tohoto pozemku, ve
vlastnictví společnosti STAVHOLD a.s. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 3.18.
44. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. AB/2009/568 ze dne 15. 9. 2009 ve znění jejích
dodatků č. 1 – 4, dle smlouvy o nájmu č. AB/2012/615 ze dne 5. 10. 2012 ve znění jejího
dodatku č. 1 a dle smlouvy o nájmu č. AB/2012/618 ze dne 28. 6. 2013 ve znění jejího
dodatku č. 1, všechny uzavřené se společností STAVHOLD a.s. (dříve První kapitálová
společnost, a.s.) dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
45. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu parkovacího místa se společností STAVHOLD a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 3.18.
46. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2012, bod programu č. 3., bod č. 10. dodatku č. 1 důvodové
zprávy ve věci schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. 732/8 ostat. pl. o výměře 37
m2 a parc. č. 732/9 ostat. pl. o výměře 1 878 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z
vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.1.
47. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012, bod programu č. 3, bod č. 23 důvodové zprávy ve věci
schválení smluvních podmínek bezúplatného převodu pozemků parc. č. 732/8 ostat. pl. o
výměře 37 m2 a parc. č. 732/9 ostat. pl. o výměře 1 878 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
48. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemků parc. č. 732/8 ostatní plocha o výměře 37 m2 a parc. č. 732/9
ostatní plocha o výměře 1 878 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, z vlastnictví ČR Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č.
4.1.
49. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování části pozemku parc. č. 398/1 zahrada (dle GP díl "a") o výměře 4 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
50. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře
368 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
51. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná půda a části pozemku
parc. č. 779/18 orná půda o výměře 200 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
52. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná půda v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
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53. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 2/2 zahrada nebo pozemků parc. č.
572 ostatní plocha a parc. č. 9/1 zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.5.
54. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 247/22 zahrada v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
55. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 696/1 ostatní plocha o výměře
1 050 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
56. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu pozemku parc. č. st. 2540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 374 m2 a částí
pozemku parc. č. 999/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 999/10 ostatní plocha a parc. č.
999/11 ostatní plocha) o celkové výměře 1 026 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 75/134 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 75/134 ostatní plocha) o výměře 46 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec
Olomouc ve vlastnictví společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r.o. s tím, že společnost INTES
OLOMOUC, spol. s r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu
ve výši 980 480,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
57. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 1721/63 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p.
813, obč. vyb., v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc včetně technologie parní předávací
stanice a infrastrukturních staveb, a to SO 12 - vnitroareálová kanalizace, včetně kanalizační
přípojky nacházející se na pozemcích parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č. 1705/1
ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, SO 11 - vodovodní přípojka
nacházející se na pozemcích parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č. 1705/1 ostatní plocha,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, SO 15 - venkovní osvětlení nacházející se na
pozemku parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a SO 14 kabelová přípojka NN nacházející se na pozemcích parc. č. 1721/64 ostatní plocha, parc. č.
1705/1 ostatní plocha a parc. č. 1705/2 ostatní plocha, parc. č. 1705/3 zastavěná plocha a
nádvoří a parc. č. 1705/31 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc, a pozemek parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc včetně komunikace, parkovacích stání, chodníku a oplocení, Univerzitě Palackého
v Olomouci za kupní cenu ve výši 14 000 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod
č. 4.9.
58. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 364/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujícího, paní
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
59. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 23 trvalý travní porost (dle GP parc. č. st. 10/5 zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 2 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na které se nachází stavba
garáže ve vlastnictví kupujících, do podílového spoluvlatnictví pana xxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.340,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 3/4 shora
uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.755,- Kč a ideální podíl o
velikosti 1/4 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 585,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
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60. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravami 2 vstupů do objektu správní budovy,
účelové komunikace a chodníku na pozemcích parc. č. 257, parc. č. 599/10 a parc. č. 600/1,
vše ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, s Arcibiskupstvím olomouckým dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
61. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/9/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností
Dražby.net s.r.o., jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
62. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 100 s panem
xxxxxxxxxxxxx jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
63. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodní řad
DN 100 s panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
64. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Příjezdová komunikace k novostavbě
RD v Lošově" na pozemku parc. č. 650 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc, s manželi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
65. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy
č. OMAJ-IM/BDS/002468/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
obdarovaným a společností Marzio, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
66. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/13/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ,
a.s., dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
67. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 100 se
společností TRNY s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
68. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodní řad
DN 100 se společností TRNY s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
69. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavby splaškové kanalizace DN 250 a vodovodu DN 100 mezi
xxxxxxxxxxxxxxxxx a statutárním městem Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
70. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/4/2013/Hoa mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxx a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 5.10.
71. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 39/3 orná půda v k.
ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx
(ideální podíl 1/10), paní xxxxxxxxxxxx(ideální podíl 1/10), pana xxxxxxxxxxxxxxx(ideální
podíl 1/5), paní xxxxxxxxxxx(ideální podíl 1/5), paní xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/5) a pana
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xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/5) ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 5.11.
72. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na stavby místní komunikace včetně odvodnění, 14 parkovacích
stání, chodníků a veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby „Bytové domy Na Dlouhé“
mezi společností Rezidence na Dlouhé Olomouc, spol. s r.o. jako prodávajícím a statutárním
městem Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 484,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
bod č. 5.12.
73. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi částí pozemku parc. č. 109/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 109/28 ostatní plocha o
výměře 51 m2, parc. č. 109/7 ostatní plocha o výměře 265 m2 , parc. č. 109/20 ostatní plocha
o výměře 46 m2, parc. č. 109/22 ostatní plocha o výměře 44 m2, parc. č. 109/24 ostatní
plocha o výměře 31 m2, parc. č. 109/26 ostatní plocha o výměře 8 m2,) o celkové výměře
445 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Rezidence na Dlouhé Olomouc,
spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 484,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 5.13.
74. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodního řadu DN 150 a
kanalizace DN 400 se společností Zlaté terasy s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové
zprávy bod č. 5.15.
75. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodní řad
DN 80 s panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
76. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky tlakové kanalizace na pozemcích parc. č.
486 a parc. č. 502, vše ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č.
494/2 orná půda a parc. č. 494/3 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí budova s č. p.
389, rodinný dům, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
77. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 124/9
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch Univerzity Palackého v
Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
78. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 458/1 a parc. č. 459, vše lesní pozemek v k. ú. Cholina, obec Cholina,
umístění a provozování dvou příhradových sloupů na pozemku parc. č. 459 lesní pozemek v
k. ú. Cholina, obec Cholina a umístění a provozování tří příhradových sloupů na pozemku
parc. č. 458/1 lesní pozemek v k. ú. Cholina, obec Cholina ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
79. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování
nadzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 458/1 a parc. č. 459, vše lesní
pozemek v k. ú. Cholina, obec Cholina, umístění a provozování dvou příhradových sloupů na
pozemku parc. č. 459 lesní pozemek v k. ú. Cholina, obec Cholina a umístění a provozování
tří příhradových sloupů na pozemku parc. č. 458/1 lesní pozemek v k. ú. Cholina, obec
Cholina ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
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80. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemku parc. č. 103/31 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
81. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 103/31 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.4.
82. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 288/18 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
83. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 288/18 ostatní plocha v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.5.
84. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. st. 633 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
tech. vyb., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 444/2, parc. č. 451/18, parc. č. 451/34 a parc. č.
451/35, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
85. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. st. 633 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č.
444/2, parc. č. 451/18, parc. č. 451/34 a parc. č. 451/35, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Povel,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
86. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 246 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc a parc. č. 85/7 a parc. č.
85/32, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
87. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 246 ostatní plocha v k. ú. Lazce,
obec Olomouc a parc. č. 85/7 a parc. č. 85/32, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
88. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 700/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
89. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 700/1 ostatní plocha v k. ú.
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Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.8.
90. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 79/7 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
91. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 79/7 ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.9.
92. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí budova s č. p. 970,
objekt občanské vybavenosti, parc. č. 959/7 ostat. pl. a parc. č. 959/3 ostat. pl., vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.10.
93. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 150/2 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
94. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování
zařízení - rozvaděče komunikačního vedení na pozemku parc. č. 150/ 2 ostatní plocha v k.
ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
95. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 109 a parc. č. 176/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 109 ostatní plocha v k.
ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
96. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování
zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č.
109 a parc. č. 176/1, vše ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a
uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na
pozemku parc. č. 109 ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.12.
97. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemku parc. č. 1420/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.13.
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98. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 959/7 a parc. č. 624/15, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
99. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 959/7 a parc. č. 624/15 vše ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.14.
100. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č.
590/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
101. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 590/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 6.15.
102. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PRBVB/105/2011/S uzavřené dne 18. 11. 2011 se společností SMP Net, s.r.o. (nyní společnost
RWE GasNet, s.r.o.), kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o
zřízení věcného břemene z 30. 9. 2016 na 30. 9. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
103. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 14/35, parc. č. 15/1, parc. č. 432/2, parc. č. 432/4, parc. č. 808/1 a parc. č. 808/2, vše
ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.17.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti - Problematika pozemků v k. ú.
Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
postup dle důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2. 1.
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4

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 174 a 172/2 v k.ú Topolany u Olomouce,
obec Olomouc, kdy pozemek parc. č. 174 je ve vlastnictví xxxxxxxxxxx, pozemek parc. č.
172/2 je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za nájem ve výši dle důvodové
zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

5

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.

schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Balbínova 9, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Balbínova 9, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1b)
c) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 2, v 1. NP, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1c)
d) Černá cesta 15, Olomouc, č.b. 11, ve 4. NP, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1d)
e) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
1e)
f) Peškova 2, Olomouc, č.b. 49, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f)
3.
vyhovuje
žádosti o ponechání snížené sazby nájemného u bytu č. 2 v domě 8. května 36, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle
předložené důvodové zprávy
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3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené
důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
5.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené
důvodové zprávy
6.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul. Balbínova 7,
dle předložené důvodové zprávy
7.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul. Sladkovského
1E, dle předložené důvodové zprávy
8.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 6, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

7

Veřejná zakázka č. 16162 - Energeticky úsporná opatření na
objektu kina Metropol, Sokolská 572/25, Olomouc - zahájení,
komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem "Energeticky úsporná opatření na objektu kina Metropol, Sokolská 572/25,
Olomouc", archivní číslo16162
b) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností Violette, s.r.o.,
Tovární 42a), 779 00 Olomouc, IČ 29242126
2.
ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení
dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků ve
složení dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse
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 s vítězným uchazečem
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

8

Veřejná zakázka č. 16121 - Radnice Olomouc, úpravy interiéru
vrátnice - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení.
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy.
3.
ustavuje
členy komisí za SMOl:
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení
dle důvodové zprávy,
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 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 Mgr. Filipa Žáčka
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 o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 7. 1.

9

Holická, Babíčkova – dodatek smlouvy o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zněním Dodatku č. 176/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu Dodatku č. 176/2016/1 ke Smlouvě o
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2016
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Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

10

Hasičská zbrojnice Topolany - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle podmínek Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
014D242006032 Výstavba hasičské zbrojnice - Topolany z dotačního titulu Ministerstva
vnitra, které je přílohou DZ.
Předložil:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 9.

11

Plavecký stadion - tobogánová věž

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
ukončení smluvního vztahu s firmou Statika-Dynamika s.r.o. s úhradou rozpracovanosti PD
dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
další postup dle varianty č. 2 dle důvodové zprávy
4.
ukládá
odboru investic zařadit realizaci akce do návrhu plánu pro rok 2017
T:
22. 11. 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

12

Rozpočtové změny roku 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2016 dle upravené důvodové zprávy
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3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016
dle důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

Příprava projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přípravou a podáním žádosti o dotaci na projekt FZŠ Hálkova - přístavba učeben, ZŠ
Svatoplukova - dílny a MŠ Svatoplukova do výzvy Integrované teritoriální investice
Olomoucké aglomerace
3.
souhlasí
s postupem přípravy projektu MŠ Rooseveltova dle bodu 2B) důvodové zprávy a podáním
žádosti o dotaci do individuální výzvy IROP
4.
souhlasí
s postupem přípravy projektu Hasičská zbrojnice Chválkovice dle bodu 3A) důvodové zprávy
a podáním žádosti o dotaci do 36.výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
5.
schvaluje
navržené složení projektových týmů dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

14

Česko-polská spolupráce ITI Olomouc a Opole

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podpisem deklarace o partnerství pro projekty předkládané ITI Opolskou aglomerací dle
důvodové zprávy
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3.
ukládá
náměstku RNDr. Ladislavu Šnevajsovi podepsat deklarace o partnerství
T:
27. 9. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
4.
souhlasí
se zahájením příprav společného projektu v rámci INTERREG VA ČR-Polsko a jeho
předložením do RMO před podáním projektu do výzvy v roce 2017
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

15

Strategický rámec Místního akčního plánu - projekty
statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zařazení projektových záměrů statutárního města Olomouce do seznamu Investičních priorit
projektu Místní akční plán dle důvodové zprávy
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

16

Petice Sladkovského

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odpovědět petentům dle upravené důvodové zprávy
T:
27. 9. 2016
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.

17

Místní akční plán vzdělávání v obci s rozšířenou působností
Olomouc - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_005/0000149-01 z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektu "Místní akční plán vzdělávání v
ORP Olomouc"
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

18

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: 19.

19

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Na Zahrádkách dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Krapkova dle bodu 2. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 20.

20

Stánky typu "rikša", Náměstí Hrdinů a ul. Jeremenkova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v případě lokality Náměstí Hrdinů postup dle bodu B/ důvodové zprávy
3.
schvaluje
v případě lokality ul. Jeremenkova postup dle bodu C/ důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 20. 1.
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21

ZOO Olomouc - odchytové zařízení pro makaky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s realizací projektu dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
ředitele Zoo Olomouc realizací projektu dle důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 21.

22

Lesy města Olomouce - informace o hospodaření

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 22.

23

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
- z funkce člena KMČ č. 13 Nová Ulice xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.
ukládá
informovat předsedu a odvolaného člena o schválené změně
T:
27. 9. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

24

Požadavky KMČ na zpracování projektové dokumentace návrh na zahájení v r. 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s realizací vybraných akcí dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic ihned zahájit projektovou přípravu vybraných akcí dle důvodové zprávy
T:
27. 9. 2016
O:
vedoucí odboru investic
4.
schvaluje
rozpočtovou změnu dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

25

Dodatek č.6 Platového předpisu, Platové zařazení ředitelky MŠ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č.6 Platového předpisu pro stanovení platů ředitelů základních škol a mateřských
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc dle bodu A důvodové zprávy a dle
přílohy důvodové zprávy
3.
schvaluje
platové zařazení ředitelky Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23 dle bodu B důvodové
zprávy
4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
27. 9. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

26

Výjimka z počtu žáků

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
povoluje
výjimku z počtu žáků pro školní rok 2016/2017 v Základní škole Olomouc, Heyrovského 33,
dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T:
27. 9. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

27

Informace k hazardu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 27.

28

Požární hlásiče a detektory pro nevidomé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr darování požárních hlásičů a detektorů dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
vyhodnotit a sumarizovat dotazníky zájemců o požární hlásiče a detektory dle důvodové
zprávy
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
4.
ukládá
předložit RMO seznam žadatelů ke schválení dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 28.

29

Hasičská zbrojnice Topolany - změna fasády

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

24

2.
schvaluje
změnu barevného provedení fasády dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 30.

30

Kontrola hospodaření u MŠ Olomouc, Jílová 41

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 31.

31

Kontrola hospodaření s majetkem u MŠ Sedmikráska Olomouc
v r.2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 32.

32

Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v
oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
s obcí Bukovany dle důvodové zprávy.
3.
ukládá
zaslat podepsanou veřejnoprávní smlouvu ke schválení a podpisu obci Bukovany a následně
požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o vyslovení souhlasu dle § 160 odst. 5 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
T:
11. 10. 2016
O:
vedoucí odboru kancelář tajemníka
4.
ukládá
zajistit realizaci organizačních opatření souvisejících s výkonem působnosti
T:
25. 10. 2016
O:
vedoucí stavebního odboru
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Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 34.

33

Organizační záležitosti - organizační změna v odboru v odboru
investic Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru investic dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10.
2016
3.
ukládá
předložit dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO"
T:
27. 9. 2016
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 34. 1.

34

Realizace projektu implementace skupiny norem ISO 27000 (
ISMS) do podmínek IS SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
složení realizačního týmu projektu implementace skupiny norem ISO 27000 ( ISMS) za stranu
SMOl - dle předloženého návrhu v důvodové zprávě
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 34. 2.

35

Organizační záležitosti - Program rozvoje dětského
dopravního hřiště města Olomouce Centrum Semafor

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) organizační změnu v odboru agendy řidičů a motorových vozidel - dětského dopravního
hřiště města Olomouce Centrum Semafor dle předložené důvodové zprávy s účinností od
1.10.2016
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b) plán rozšíření plochy dětského dopravního hřiště města Olomouce Centrum Semafor dle
varianty " A" předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
zařadit realizaci rozšíření dětského dopravního hřiště města Olomouce Centrum Semafor dle
varianty A do návrhu rozpočtu roku 2017 - část investice
T:
27. 9. 2016
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
projednat s vlastníkem pozemků možnost nabytí tohoto pozemku do majetku města dle
varianty " B"
T:
O:

prosinec 2016
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Petřík Miroslav, Bc., člen rady města

Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 34. 3.

36

Organizační záležitosti - matrika

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poplatky za služby nad rámec bezplatného obřadu u obřadů, konaných na jiném vhodném
místě dle důvodové zprávy s účinností od 1.10.2016
3.
schvaluje
dohodu o poplatcích za služby nad rámec bezplatného obřadu u obřadů, konaných na jiném
vhodném místě dle důvodové zprávy s účinností od 1.10.2016
4.
schvaluje
výši příspěvku a odměn u obřadů, konaných na jiném vhodném místě s účinností od
1.10.2016
5.
bere na vědomí
návrh na legislativní úpravu
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 34. 4.

37

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 Individuální projekty - významné aktivity u žádostí č.12813, 12815,
12807, 12817, 12822, 12821, 12819
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 35.

38

Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 11. zasedání
ZMO konaného 30.8.2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 6, část 3 usnesení ZMO ze dne 30.8.2016 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových
organizací - škol:
- informovat o přijatém usnesení ředitele škol (T: září 2016)
T:
27. 9. 2016
O:
vedoucí odboru školství
2.
ukládá
k bodu 9, část 5 usnesení ZMO ze dne 30.8.2016 - Založení akciové společnosti Správa
sportovních zařízení Olomouc, a.s.:
- předložit strategii při nakládání se svěřeným majetkem
T:
prosinec 2016
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 36.
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Mimořádná kontrola hospodaření - Hřbitovy města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
mimořádnou kontrolu hospodaření u příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce za
období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2016
2.
ukládá
odboru interního auditu a kontroly provést mimořádnou kontrolu hospodaření v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole u Hřbitovů města Olomouce
T:
22. 11. 2016
O:
vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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Harmonogram bruslení veřejnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
harmonogram bruslení dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s užitím znaku dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 39.

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

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