USNESENÍ
z 65. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 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)

1

Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 27.9.2016 dle části A) 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.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu Smlouvy o převodu jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. a kupní smlouvy
č. OMAJ-PR/ PBJ/000999/2014/Mlc ve znění dodatku č. 1 na prodej nebytové jednotky
č. 95/3 v domě č. p. 95, Blažejské náměstí 10, na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech domu
č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 543 ostatní plocha, pozemku parc. č. 58/1
zahrada a pozemku parc. č. 99/10 zahrada, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu
xxxxxxxxxxxxxxx tak, že 2. splátka kupní ceny ve výši 1.437.079,- Kč bude kupujícím
uhrazena do 31. 12. 2016 a 3. splátka kupní ceny ve výši 1.437.079,- Kč bude kupujícím
uhrazena do 30. 6. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxx o prodloužení termínu pro hrazení stávající výše nájemného 10.000,- Kč
bez DPH/měsíc dle Smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků a úhradě služeb
spojených s jejich užíváním ze dne 31. 8. 2011 ve znění dodatků č. 1 až 4, jejímž předmětem
je nájem jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to nebytové jednotky č. 95/3
v domě č. p. 95, objekt k bydlení, Blažejské náměstí č. o. 10, na pozemku parc. č. st. 519
zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na

společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516
na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 312 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru sloužícího podnikání o výměře
242,80 m2 v 1. NP a 1. PP domu č. p. 95 a pozemku parc. č. 543 ostatní plocha o výměře 37
m2, pozemku parc. č. 58/1, zahrada o výměře 40 m2, a pozemku parc. č. 99/10 zahrada o
výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 364/14 zahrada o výměře 574 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
Společenství vlastníků Resslova 21 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. Maj/853/94/S uzavřené dne 12. 12. 1994, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2011, s manželi xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, společností ECINTERIÉRY s.r.o., xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, manželi xxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželi xxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy
bod č. 1.2.
5.
schvaluje
záměr pronajmout pozemky parc. č. st. 234 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2,
parc. č. st. 235 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m2, parc. č. st. 244 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 838 m2, parc. č. 22/8 ostatní plocha o výměře 2 871 m2, parc.
č. 22/9 ostatní plocha o výměře 172 m2, parc. č. 22/10 ostatní plocha o výměře 1238 m2,
parc. č. 22/11 ostatní plocha o výměře 187 m2 a část pozemku parc. č. 22/14 ostatní plocha o
výměře 2 507 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.1.
6.
schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
7.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 487/1 orná půda o výměře 14,1 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc a část pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 21,1 m2 v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI GENERÁLA
PÍKY 319/14, OLOMOUC a SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI
GENERÁLA PÍKY 323/14a dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
8.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 224/1 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Lošov,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
9.
schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 1114 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2013, bod programu 3, bod 31 důvodové zprávy ve věci
schválení prodeje pozemku parc. č. 1114 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 56 200,Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
11. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/6/2011/Plh ze dne 6. 4. 2011 uzavřenou se
spolkem TJ MILO Olomouc, z.s., jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 132/23
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ostatní plocha o výměře 10 556 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Změnou
smlouvy o nájmu by mělo dojít k pronájmu dalšího pozemku, a to pozemku parc. č. 132/21
ostatní plocha o výměře 988 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
12. schvaluje
záměr poskytnout jako výpůjčku části pozemků parc. č. 573/2 ostatní plocha o výměře 26 m2
a parc. č. 1420/4 ostatní plocha o výměře 115 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.7.
13. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 501/29 ostatní plocha a pozemek parc. č. 502/5 ostatní
plocha, oba v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
14. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 438/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 438/12 ostatní
plocha) o výměře 22 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
15. uděluje
souhlas Společenství vlastníků jednotek Foersterova 983, 984, 985 a Společenství vlastníků
domu Foersterova 970/1, Olomouc, Nová Ulice s vybudováním kontejnerového stání
ze zámkové dlažby na částech pozemků parc. č. 265/6 ostatní plocha o celkové výměře 5 m2
a parc. č. 265/7 ostatní plocha o celkové výměře 16 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
16. schvaluje
pacht pozemků parc. č. 835/2 orná půda o výměře 822 m2, parc. č. 688/12 orná půda
o výměře 3170 m2, parc. č. 836/1 orná půda o výměře 3105 m2, parc. č. 700/12 orná půda
o výměře 1235 m2 a částí pozemků parc. č. 695 ostatní plocha o celkové výměře 192 m2,
parc. č. 700/13 orná půda o výměře 57 m2, parc. č. 700/14 orná půda o výměře 582 m2,
parc. č. 700/6 orná půda o výměře 4311 m2, parc. č. 1102/1 ostatní plocha o výměře 408 m2,
parc. č. 694 ostatní plocha o výměře 12 m2, parc. č. 693 ostatní plocha o výměře 81 m2, vše
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
17. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 507/2 orná půda o celkové výměře 3 837 m2 a části pozemku
parc. č. 1042 ostatní plocha o výměře 333 m2, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová
panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
18. schvaluje
nájem prostoru - garážového stání č. 8 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 371, byt.
dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti PEGAS GROUP & TRAVEL a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.5.
19. schvaluje
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 41 m2 v 1. NP budovy č. p. 294, obč.
vyb., ul. Karafiátova č. o. 6, která je součástí pozemku parc. č. st. 362 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody s xxxxxxxxxxxxxxx dle varianty C důvodové zprávy.
21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky paní xxxxxxxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k budově č. e. 26 na pozemku parc. č. st. 917 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
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Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
22. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 755/165 ostatní plocha o výměře
23 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
23. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 755/165 ostatní plocha
o výměře 23 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 755/165 ostatní plocha
o výměře 23 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
25. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 755/165 ostatní plocha o
výměře 33 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1416/4 ostatní plocha o výměře
96 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
27. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pacht části pozemku parc. č. 1416/4 ostatní plocha o výměře 96
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části 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, jehož součástí je dlážděná plocha a
chodník, do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 359.680,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedené části pozemku panu
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 179.840,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora
uvedené části pozemku panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 179.870,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.8.
29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 59/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba v podílovém spoluvlastnictví kupujících - budova č.p.
54, rodinný dům a stavba jiného vlastníka – přípojka podzemního kabelového vedení NN,
která není součástí pozemku a nebude proto předmětem prodeje, do podílového
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10 100,Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 5 050,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku paní
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
30. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/24/2008/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Vision spol. s r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
31. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby veřejného osvětlení, kanalizace DN 300 a vodovodu DN
200 vybudované v rámci stavby „Olomouc-Povel, ul. Jeremiášova“ mezi společností STAFOS
REAL, s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu
363,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
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32. schvaluje
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
33. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí předloženou důvodovou zprávu bod č. 5.4.
34. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 441/6 orná půda
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
35. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 416/33
orná půda, parc. č. 416/53, parc. č. 416/54, parc. č. 416/55, parc. č. 416/56, parc. č. 416/57,
parc. č. 416/58, parc. č. 441/12, parc. č. 441/14 a parc. č. 441/15, vše ostatní plocha, vše
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví STAFOS - REAL, s.r.o., parc. č. 416/50 ostatní
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
parc. č. 416/51 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, parc. č. 416/52 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc
ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a parc. č. 441/8 ostatní plocha v k. ú.
Povel, obec Olomouc ve spoluvlastnictví osob, dle přílohy č. 4 této důvodové zprávy ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
36. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 441/6 orná půda,
parc. č. 416/53, parc. č. 416/54, parc. č. 416/55, parc. č. 416/56, parc. č. 416/57, parc. č.
416/58, parc. č. 416/59, parc. č. 441/12, parc. č. 441/14, parc. č. 441/15 a parc. č. 451/106,
vše ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STAFOS REAL, s.r.o., parc. č. 416/50 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve společném jmění
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, parc. č. 416/51 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx, parc. č. 416/52 ostatní plocha v k. ú. Povel,
obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxx, parc. č. 441/35 ostatní
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve spoluvlastnictví osob dle přílohy č. 5 této důvodové
zprávy a parc. č. 441/72 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve spoluvlastnictví osob
dle přílohy č. 6 této důvodové zprávy ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 6.1.
37. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 317 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
38. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 317 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.2.
39. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 772 a parc. č. 787/1, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
40. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 772 a parc. č. 787/1, vše ostatní
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plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.3.
41. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 447/26 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
42. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 447/26 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.4.
43. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 309/7 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
44. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 309/7 ostatní plocha v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.5.
45. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 959/1, parc. č. 1110/2, parc. č. 962/2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc parc. č. 72/5, parc. č. 72/8, parc. č. 72/4, vše ostat. pl. v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc parc. č. 90/45, parc. č. 90/34, parc. č. 90/38, parc. č. 90/55, parc. č.
94/5, parc. č. 145/1, parc. č. 94/58, parc. č. 94/96, parc. č. 94/10, parc. č. 94/33, parc. č.
94/12, parc. č. 93/22, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 146/1, parc. č. 94/12,
parc. č. 93/22, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
46. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 959/1, parc. č. 1110/2, parc. č.
962/2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc parc. č. 72/5, parc. č. 72/8, parc. č.
72/4, vše ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc parc. č. 90/45, parc. č. 90/34,
parc. č. 90/38, parc. č. 90/55, parc. č. 94/5, parc. č. 145/1, parc. č. 94/58, parc. č. 94/96, parc.
č. 94/10, parc. č. 94/33, parc. č. 94/12, parc. č. 93/22, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 146/1, parc. č. 94/12, parc. č. 93/22, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc–město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
47. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 24/6 orná půda, parc. č. 149/1 zahrada, parc. č. 71, parc. č. 98/2, parc.
č. 145/1 a parc. č. 145/2, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc a uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 24/1 ostatní plocha,
parc. č. 24/4 ostatní plocha, parc. č. 24/6 orná půda, parc. č. 24/9 ostatní plocha, parc. č.
24/10 ostatní plocha, parc. č. 28/8 ostatní plocha, parc. č. 71 ostatní plocha, parc. č. 72/21
ostatní plocha, parc. č. 96 ostatní plocha, parc. č. 97/1 ostatní plocha, parc. č. 97/3 ostatní
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plocha, parc. č. 98/2 ostatní plocha, parc. č. 98/5 ostatní plocha, parc. č. 101/2 ostatní plocha,
parc. č. 103 ostatní plocha, parc. č. 116/5 ostatní plocha, parc. č. 116/32 ostatní plocha, parc.
č. 116/33 ostatní plocha, parc. č. 145/1 ostatní plocha, parc. č. 145/2 ostatní plocha, parc. č.
149/1 zahrada, parc. č. 149/2 ostatní plocha, parc. č. 156 ostatní plocha, parc. č. 159/3
ostatní plocha, parc. č. 159/5 ostatní plocha, parc. č. 168 ostatní plocha, parc. č. 169 ostatní
plocha, parc. č. 177 ostatní plocha, parc. č. 98/6 ostatní plocha, parc. č. 98/17 ostatní plocha,
parc. č. 116/15 zahrada, parc. č. 116/17 ostatní plocha, parc. č. 116/32 ostatní plocha a parc.
č. 116/33 ostatní plocha, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, parc. č. 242 a parc. č. 205,
vše ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, parc. č. 1414/1 a parc. č. 1420/4, vše
ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
48. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PRBVB/108/2013/Vr uzavřené dne 13. 12. 2013 se společností ČEZ Distribuce, a. s., kterým
dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 11. 10.
2016 na 11. 10. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
49. bere na vědomí
opravu jména z pana xxxxxxxxxxxxxxxx na pana xxxxxxxxxxxxxxx u 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 xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl
1/10), paní xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/10), pana xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/5),
paní xxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/5), paní xxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/5) a pana
xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/5) ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 6.9.
50. revokuje
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2016, bod programu 2, bod 6.12. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení
na pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
51. revokuje
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2016, bod programu 2, bod 6.12. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 6.10.
52. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č.
1721/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
53. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
54. odstupuje
od svého záměru schváleného dne 9. 8. 2016 ve věci prodeje jednotky vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č. 515/7, 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 a ruší podmínky
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výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce včetně jejich schválených podmínek
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
55. schvaluje
přímé zadání jedinému dodavateli – společnosti Technické služby města Olomouce, a.s.
v souladu s ustanovením článku 9 Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek
statutárního města Olomouce č. 1/2013, kdy je pro tento postup nutné schválení zadání
zakázky RMO dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.1.
56. pověřuje
vedoucí odboru majetkoprávního Mgr. Gabrielu Křížkovou podpisem smlouvy o dílo
se společností Technické služby města Olomouce, a.s. za podmínek dle dodatku č. 1
k důvodové zprávě bod č. 2.1.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
uzavření dohody o narovnání mezi Povodím Moravy, s.p. a Statutárním městem Olomouc
v rámci pozemků parc. č. 1473/2 a 1473/3 v k.ú Chválkovice, obec Olomouc, kdy statutární
město Olomouc užívalo bez právního důvodu části těchto pozemků, a to formou náhrady
za užívání pozemků ve výši dle důvodové zprávy.
3.
doporučuje
ZMO schválit uzavření dodatku č. 3 k budoucí směnné smlouvě č. BSMS/OI/298/2011/Kli
uzavřené dne 16. 1. 2012 ve znění pozdějších dodatků mezi statutárním městem Olomouc a
společností STAFOS-REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy.
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi Povodím Moravy, s.p. a statutárním městem Olomouc
v rámci dočasného a trvalého záboru části pozemku parc. č. 1175 o výměře 946 m2 v k.ú.
Řepčín, v rámci realizace akce „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc“, na základě
smlouvy o budoucí nájemní smlouvě ze dne 21. 1. 2009. Nájem je uzavřen na dobu určitou
za nájemné ve výši dle důvodové zprávy.
5.
doporučuje
ZMO schválit uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 416/9 (dle GP nově vzniklá
parc. č. 416/82) orná půda o výměře 3 500 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je
ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4 375 000 Kč.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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4

Zrušení Interního seznamu firem se zákazem plnění veřejných
zakázek malého rozsahu pro SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
zrušení Interního seznamu se zákazem plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle návrhu
odboru investic obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 16120 - MŠ Svatoplukova 11 - stavební
úpravy - 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 s názvem „MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy“ archivní číslo 16120,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy.
3.
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. § 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 s vítězným uchazečem.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.
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Rozpočtové změny roku 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část A a část B
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2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy - část A
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2016 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2016 dle
důvodové zprávy - část B
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.

7

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod 1)
3.
souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
Hasičský záchranný sbor, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Žižkovo náměstí 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Žižkovo náměstí 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Žižkovo náměstí 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, 8.května 36, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt:
xxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
Charita Olomouc, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 6 měsíců
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d) 3 b)
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 1,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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9

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpis Podmínek realizace
projektu "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální
investice Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 33306/2016-91/1
z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 na realizaci projektu s názvem
"Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace"
3.
souhlasí
s podáním další žádosti o podporu na následující dvouleté období pro zajištění výkonu funkce
zprostředkujícího subjektu ITI v rámci výzvy OPTP 2014-2020
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Administrace projektových záměrů v rámci realizace Strategie
ITI Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

11

Územní studie Náměstí Republiky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci do 9.výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

13
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Ulice 1.máje - financování z Operačního programu Doprava

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem přípravy dle upravené důvodové zprávy ve variantě B/
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

13

Holice - Keplerova - přechody pro pěší

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
ekonomickému odboru podepsat předběžnou řídící kontrolu dle bodu C.2 důvodové zprávy
T:
ihned
O:
vedoucí ekonomického odboru
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

14

Kasárna Neředín - žádost o registraci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zadat aktualizaci projektové dokumentace dle varianty B/ bodu 2.1 důvodové zprávy
T:
11. 10. 2016
O:
vedoucí odboru investic
3.
ukládá
zadat vypracování znaleckého posudku dle bodu 2.2 důvodové zprávy
T:
11. 10. 2016
O:
vedoucí odboru investic
4.
schvaluje
funkci manažera pro komunikaci s investory dle bodu 2.3 důvodové zprávy
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5.
schvaluje
podání Žádosti o registraci projektu Průmyslová zóna Kasárna Neředín do programu Podpora
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury vedeného u Ministerstva průmyslu a obchodu
6.
schvaluje
složení přípravného a realizačního týmu dle bodu 3 důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

15

Oprava komunikace ulice Malinovského

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle varianty A/ důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

16

Cyklodoprava – drobná opatření

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
drobná opatření v oblasti cyklodopravy dle důvodové zprávy
3.
ukládá
zpracovat projektovou dokumentaci pro dopravní stanovení pro akce dle skupiny č.1
důvodové zprávy
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4.
ukládá
realizovat dopravní stanovení vydané stavebním úřadem pro akce dle skupiny č.1 důvodové
zprávy
T:
červenec 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
5.
ukládá
zařadit do plánu oprav městských komunikací akce dle skupiny č. 2 důvodové zprávy
T:
únor 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
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6.
ukládá
zařadit do plánu investic (zpracování příslušných PD) na rok 2017 akce dle skupiny č. 3
důvodové zprávy
T:
27. 10. 2016
O:
vedoucí odboru investic
7.
ukládá
zpracovat investiční záměr pro akce dle skupiny č. 4 důvodové zprávy
T:
červenec 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 15.

17

Cyklodoprava – IZ 23 Přichystalova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
investiční záměr v oblasti cyklodopravy dle důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 16.

18

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.

19

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Žilinská dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kpt. Jaroše dle bodu 2. důvodové zprávy
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4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Libušina dle bodu 3. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.

20

OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na
veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat novou obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání
na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce
3.
ukládá
předložit návrh nové obecně závazné vyhlášky
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

21

Smlouva o spolupráci s UP Olomouc - video soutěž

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
RMO bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu.
2.
souhlasí
RMO souhlasí s předloženou důvodovou zprávou.
3.
ukládá
podepsat PhDr. Pavlovi Urbáškovi - náměstku primátora Smlouvu s UP Olomouc.
T:
září 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Rodinná školka Čtyřlístek - stanovisko statutárního města
Olomouc k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
záporné stanovisko k zápisu Rodinné školky Čtyřlístek do rejstříku škol a školských zařízení
dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
11. 10. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

23

Základní a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 - výjimka z
počtu žáků

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
povoluje
výjimku z počtu žáků ve školním roce 2016/2017
Olomouc, Dvorského 33 dle důvodové zprávy

v Základní škole a Mateřské škole

3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T:
11. 10. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

24

Aktualizace management plánu památky UNESCO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s pořízením "Aktualizace management plánu Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v
Olomouci" ve smyslu důvodové zprávy a podáním žádosti o dotaci na její pořízení v rámci
programu Ministerstva kultury ČR Podpora památek UNESCO
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

25

Aktualizace zřizovací listiny JPO II Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizovanou Zřizovací listinu JPO II Olomouc dle důvodové zprávy
3.
ukládá
projednat aktualizaci Zřizovací listiny JPO II na ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
4.
doporučuje
zastupitelstvu města schválit aktualizovanou Zřizovací listinu JPO II
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 26.

26

Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1 (1.1 a 1.2) důvodové zprávy
3.
souhlasí
se zastavením vymáhání a prominutím pohledávky dle bodu 2 důvodové zprávy
4.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 3 (3.1 a 3.2) důvodové zprávy
5.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 4 důvodové zprávy
6.
souhlasí
s prominutím pohledávky dle bodu 5 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 27.
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27

Kontrola dotace u společnosti „Foodfest, s.r.o.“

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 28.

28

Kontrola dotace u sdružení „Střední Morava – Sdružení
cestovního ruchu“

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 29.

29

Kontrola finanční dotace na projekt "Basketbal v Olomouci" v
roce 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 30.

30

Organizační záležitosti - matrika

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
úpravu bodu 6 a) důvodové zprávy usnesení RMO ze dne 21.06.2016, bod 35 - organizační
záležitosti - matrika dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31.
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31

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 Loučany dle důvodové zprávy.
3.
ukládá
zaslat podepsanou veřejnoprávní smlouvu ke schválení a podpisu obci Loučany 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:
27. 10. 2016
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
vedoucí stavebního odboru
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31. 1.

32

Organizační záležitosti - Návrh postupu zpracování
"Protikorupční strategie statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh postupu zpracování "Protikorupční strategie statutárního města Olomouce"
dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
zpracovat dokument "Protikorupční strategie statutárního města Olomouce" a předložit RMO
ke schválení
T:
prosinec 2016
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31. 2.
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33

Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 3 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2016
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31. 3.

34

HMO - Návrh dodatku č. 1 ke Zřizovací listině

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Hřbitovů města Olomouce, p.o.
3.
ukládá
předložit ZMO ke schválení dodatek č. 1 Zřizovací listiny HMO, p.o.
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

35

Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 33.

36

Stanovení termínu a návrh programu 12. zasedání
Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
stanovila
- termín konání 12. zasedání ZMO: na pondělí 17. 10. 2016 od 9:00 hodin
- místo konání 12. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
schvaluje
návrh programu 12. zasedání ZMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 34.

37

Zahraniční služební cesta - Riga, Lotyšsko

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s účastí na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

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

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