USNESENÍ
z 72. schůze Rady města Olomouce, konané dne 6. 12. 2016
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 6. 12. 2016 dle upravené části A/
důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené části A/ důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
4.
vypouští ze sledování
- bod 13, část 3 usnesení RMO ze dne 4.10.2011 týkající se převedení dešťových vod Horní
Lán
- bod 12, část 2 usnesení RMO ze dne 14.8.2012 týkající se projektové dokumentace
Nemilanky
- bod 18, část 2 usnesení RMO ze dne 23.7.2013 týkající se požadavků KMČ na řešení stavu
komunikací
- bod 13, část 5 usnesení RMO ze dne 14.4.2015 týkající se ul. Legionářské - smlouvy s ČEZ
Distribuce
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
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č.
515/8, 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 paní xxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 1.311.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl
o velikosti 5321/185835 na společných částech předmětné nemovité věci dle důvodové
zprávy bod č. 1.1.

2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej 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 paní xxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 1.900.000 Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl
o velikosti 7534/185835 na společných částech předmětné nemovité věci dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
3.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce paní xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce xxxxxxxxxxxxxxx a nabídce manželů
xxxxxxxxxxxxxxx, 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
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč paní
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,Kč paní xxxxxxxxxxxxxxx a kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
T:
20. 12. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to nebytové jednotky č. 670/19
v domě č. p. 670, 671, Rožňavská 12, 14, na pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na domě č.
p. 670, 671 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na pozemku parc. č. st.
919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc společnosti Pavel Rygel s.r.o. za kupní cenu ve výši 2.005.000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
6.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. OMAJPR/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, kterým by došlo
ke snížení kupní ceny o částku odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí související
s převodem dle uvedené smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
7.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 17. 10. 2016, bod 3, část 1 ve věci schválení změny 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. 1.4.
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8.
schvaluje
skončení smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebností č.
OMAJPR/BVB/002773/2015/Mlc uzavřené dne 25. 4. 2016 s manželi xxxxxxxxxxxxxxx, smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebností č. OMAJ-PR/BVB/002251/2015/Mlc uzavřené dne 16.
12. 2015 s manželi xxxxxxxxxxxxxxx a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností č.
OMAJ-PR/BVB/002263/2015/Mlc uzavřené dne 6. 10. 2015 se společností BPS-Prastav,
s.r.o. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
9.
schvaluje
zřízení služebností k jednotkám č. 200/1, č. 200/2, č. 200/3, č. 200/4, č. 200/5, č. 200/6, č.
200/7, č. 200/8, č. 200/9, č. 200/10, č. 200/11, č. 200/101, č. 200/102, č. 200/103, č. 200/104,
a to služebnosti přístupu a užívání společných prostor domu č. p. 200, který je součástí
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
přičemž obsahem služebnosti je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž
(resp. demontáž) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení
elektrické energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření
vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné
energie, a služebnosti stezky, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti
podloubím budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch pozemku parc. č. st. 271/1
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je budova
č. p. 583 ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 87/21 zahrada v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 1261 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupující, paní xxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 22.420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1261 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, za kupní cenu
ve výši 7.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 480/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 480/47 ostatní plocha) o
výměře 71 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
96.800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
14. schvaluje
předběžný záměr směnit části pozemku parc. č. 244/1 orná půda o celkové výměře 3 481 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku
parc. č. 244/4 orná půda o výměře 4 307 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví
paní xxxxxxxxxxxxxxx. Výměry částí pozemků budou upřesněny po zpracování GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
15. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 71/1 ostatní plocha o výměře 66 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
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16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 338/8 zahrada o výměře
40 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
17. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 338/8 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GPdle
důvodové zprávy bod č. 2.4.
18. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 338/8 zahrada o výměře 12 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.5.
19. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 70/29 zahrada o výměře 52 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku budu upřesněna až po zpracování GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
20. schvaluje
záměr směnit pozemek parc. č. 174 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc.
č. 190 zahrada (dle GP parc. č. 190/2 zahrada) o výměře 51 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
21. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 827/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 827/21 ostatní
plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
22. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 204/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 204/6 ostatní
plocha) o výměře 40 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
23. schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 622 orná půda a parc. č. 632 orná půda, vše v k. ú. Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
24. schvaluje
záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. 1297/7 trvalý travní porost o výměře 9000
m2, parc. č. 1297/8 trvalý travní porost o výměře 3039 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc, parc. č. 809/226 vodní plocha o výměře 5789 m2, parc. č. 919/1 trvalý travní porost
o výměře 2438 m2, parc. č. 928 trvalý travní porost o výměře 3961 m2, parc. č. 933 trvalý
travní porost o výměře 2966 m2, parc. č. 930 trvalý travní porost o výměře 974 m2, parc. č.
948 trvalý travní porost o výměře 2175 m2, parc. č. 949 trvalý travní porost o výměře 1904
m2, parc. č. 954 trvalý travní porost o výměře 477 m2, parc. č. 955 trvalý travní porost
o výměře 659 m2, parc. č. 957 trvalý travní porost o výměře 1039 m2, parc. č. 958 trvalý
travní porost o výměře 690 m2, parc. č. 959/1 trvalý travní porost o výměře 991 m2, parc. č.
961/1 trvalý travní porost o výměře 1319 m2, parc. č. 965/1 trvalý travní porost o výměře
6846 m2, parc. č. 965/3 trvalý travní porost o výměře 205 m2, parc. č. 974/1 trvalý travní
porost o výměře 3598 m2, parc. č. 974/2 trvalý travní porost o výměře 336 m2, parc. č. 975/1
trvalý travní porost o výměře 3206 m2, parc. č. 975/2 trvalý travní porost o výměře 203 m2,
parc. č. 978 trvalý travní porost o výměře 6015 m2, parc. č. 980 trvalý travní porost o výměře
6682 m2, parc. č. 1012/1 trvalý travní porost o výměře 3165 m2, parc. č. 1012/2 trvalý travní
porost o výměře 2850 m2, parc. č. 1013/1 trvalý travní porost o výměře 2980 m2, parc. č.
1013/2 trvalý travní porost o výměře 1973 m2, parc. č. 1014/1 trvalý travní porost o výměře
3849 m2, parc. č. 1014/2 trvalý travní porost o výměře 1240 m2, parc. č. 1015/1 trvalý travní
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porost o výměře 3371 m2, parc. č. 1015/2 trvalý travní porost o výměře 499 m2, vše v k. ú.
Černovír, obec Olomouc, parc. č. 297 ostatní plocha o výměře 1517 m2 v k. ú. Hlušovice,
obec Hlušovice dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
25. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
26. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1584 zahrada o výměře 455 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
27. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 247/24 trvalý travní porost o výměře 88 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
28. schvaluje
záměr pronajmout prostor o výměře 35 m2 v 1. NP budovy č. p. 239, obč. vyb., která je
součástí pozemku parc. č. 235 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
29. schvaluje
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 6 m2 vyznačené pod číslem 21 na
pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
30. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci, jako půjčitelem a
statutárním městem Olomouc, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka dřevěné
krabičky s prstí z bojiště u Komárna, kartonové krabičky s prstí z bojiště u Doss Alta a
kartonové krabičky s prstí z bojiště u Terronu dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
31. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Ul. Křelovská – Olomouc City, cyklotrasa“ na
pozemku parc. č. 1026/18 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví
Olomouckého kraje s právem hospodařit se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
32. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/56/2005/S ze dne 11. 11. 2005, ve znění dodatků č.
1 až 10, uzavřené se společností Zelené zahrady s.r.o. na pronájem částí pozemků parc. č.
106/2 ostatní plocha o výměře 1 228 m2 a parc. č. st. 427 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc, spočívající
v prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
33. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Svatý Kopeček,
obec Olomouc státní příspěvkové organizaci Národní památkový ústav dle důvodové zprávy
bod č. 3.5.
34. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 532/2 ostatní plocha o výměře 281 m2 v k. ú. Svatý Kopeček,
obec Olomouc ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu státní příspěvková
organizace Národní památkový ústav statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 3.5.
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35. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 380/128 ostatní plocha o výměře
14 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
36. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 790 ostatní plocha o výměře 220 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
37. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/33/2008/Plh uzavřené dne 25. 8. 2008
s panem xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
38. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 46/32 zahrada o výměře 303 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc paní
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
39. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/87/2005/Ši uzavřené dne 22. 8. 2005
s paní xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
40. schvaluje
pacht pozemků parc. č. 1863/81 orná půda o výměře 1625 m2, parc. č. 1863/270 orná půda
o výměře 481 m2, parc. č. 1944/2 orná půda o výměře 429 m2 a částí pozemků parc. č.
1850/46 orná půda o výměře 2091 m2 a parc. č. 1983/70 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, pozemku parc. č. 211/46 orná půda o výměře
1949 m2 a pozemku parc. č. 211/47 orná půda o výměře 1940 m2, vše v k. ú. Vsisko, obec
Velký Týnec společnosti AGRA Velký Týnec, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
41. schvaluje
pacht pozemků parc. č. 1863/89 orná půda o výměře 759 m2 a parc. č. 1863/90 orná půda
o výměře 819 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti AGRA Velký
Týnec, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
42. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 1843/117 orná půda o výměře 938 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
43. schvaluje
pacht pozemků parc. č. 262/29 orná půda o výměře 1192 m2, parc. č. 276/10 orná půda
o výměře 951 m2 a částí pozemku parc. č. 313/31 orná půda o celkové výměře 1941 m2, vše
k. ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice společnosti ZD Bohuňovice s. r. o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.12.
44. schvaluje
pacht pozemků parc. č. 379/70 orná půda o výměře 445 m2, parc. č. 376/14 orná půda
o výměře 299 m2 a parc. č. 377/81 orná půda o výměře 238 m2, vše k. ú. Týneček, obec
Olomouc společnosti ZD Bohuňovice s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
45. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 383 ostatní plocha o výměře 852 m2 v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
46. schvaluje
pacht pozemků parc. č. 318/49 orná půda o výměře 1430 m2, parc. č. 318/32 orná půda
o výměře 9 m2, parc. č. 318/50 chmelnice o výměře 171 m2, parc. č. 318/51 chmelnice
o výměře 258 m2, parc. č. 318/52 ostatní plocha o výměře 9 m2 a parc. č. 346/52 orná půda
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o výměře 1607 m2 vše k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc družstvu Zemědělské
družstvo Hněvotín dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
47. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 1856/18 orná půda o výměře 662 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc společnosti AGRA Velký Týnec, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
48. schvaluje
pacht pozemků parc. č. 477/63 orná půda o výměře 5574 m2 a parc. č. 477/64 orná půda
o výměře 1807 m2, vše k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti Školagro s. r. o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.17.
49. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 346/46 orná půda o výměře 8676 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce,
obec Olomouc družstvu Zemědělské družstvo Hněvotín dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
50. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 354 orná půda o výměře 2742 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
společnosti Hanácká zemědělská a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
51. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/59/2006/Plh uzavřené dne 9. 1. 2007 se
společností Hanácká zemědělská a. s. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
52. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 1000/31 orná půda o výměře 9797 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc společnosti ROMZA – Nedvězí, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
53. schvaluje
pacht pozemku parc. č 776/10 orná půda o výměře 4980 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
družstvu Zemědělské družstvo Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
54. schvaluje
nájem prostoru - garážového stání č. 11 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt.
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č.
3.22.
55. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky manželů xxxxxxxxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva statutárního
města Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 431 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
56. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx na uplatnění
předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku
parc. č. st. 440 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.2.
57. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. st. 601 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 m2, na kterém se
nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, pozemku parc. č. st.
664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví
kupujícího - budova bez čp/če, obč. vyb, a pozemku parc. č. 529/1 ostatní plocha o výměře
4 891 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s právem hospodařit
s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci do vlastnictví
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statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 8 097 000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.3.
58. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/5/2013/S ze dne 31. 7. 2013
uzavřené se společností CARMAN-HOME, s.r.o., jejímž předmětem je budoucí prodej
pozemku parc. č. 1566 ostatní plocha o výměře 836 m2 a části pozemku parc. č. 1568/1 orná
půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou, spočívající v prodloužení termínu pro uzavření kupní
smlouvy z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017 se zdůvodněním dle upravené důvodové zprávy bod č.
4.5.
59. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti CARMAN-HOME, s.r.o. o prodloužení termínu pro uzavření kupní
smlouvy do 31. 12. 2017 dle upravené důvodové zprávy bod č. 4.5.
60. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti CARMAN-HOME, s.r.o. o prodloužení termínu pro uzavření kupní
smlouvy do 31. 12. 2018, popř. do 31. 12. 2019 při zachování stávajících náležitostí smlouvy
o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/5/2013/S ze dne 31. 7. 2013 uzavřené se
společností CARMAN-HOME, s.r.o. dle upravené důvodové zprávy bod č. 4.5.
61. nevyhovuje
žádosti společnosti CARMAN-HOME, s.r.o. o prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018, popř.
do 31. 12. 2019 při zachování stávajících náležitostí smlouvy o nájmu č. MAJ-PRNS/21/2013/S ze dne 31. 7. 2013 uzavřené se společností CARMAN-HOME, s.r.o. dle
upravené důvodové zprávy bod č. 4.5.
62. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti RM Cars trading s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 1609 ostatní plocha v k.
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
63. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o správě majetku, kterým dojde k vynětí části pozemku
parc. č. 532/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 1294 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
6 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ze Smlouvy o správě majetku dle důvodové zprávy
bod č. 4.7.
64. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 532/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 1294 zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, jehož součástí je
budova trafostanice, společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. za kupní cenu ve
výši 11 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
65. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 117 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 117/4 zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 7 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 10 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
66. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 313/2 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 314/2 ostatní plocha
(dle GP díl "a") o výměře 8 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 380.900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.

8

67. revokuje
usnesení RMO ze dne 26. 1. 2016, bod 2, část 27 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti
pana xxxxxxxxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku
parc. č. 313/2 ostatní plocha o výměře 434 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.9.
68. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 313/2 ostatní plocha
o výměře 434 m2 a části pozemku parc. č. 314/2 ostatní plocha (dle GP díl "a") o výměře 8
m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve výši 42,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke
stanovené výši bezdůvodného obohacení by byla uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, panu xxxxxxxxxxxxxxx, a to za 3 roky zpětně do dne
předcházejícího dni zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 4.9.
69. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 314/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 314/5 ostatní plocha)
o výměře 38 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Moravel a.s. za kupní
cenu ve výši 36.900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
70. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 277,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
71. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 147/93364 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5 138,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
72. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 147/93364 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, paní
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5 138,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
73. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 149/93364 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5 208,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
74. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 149/93364 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5 208,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
75. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 73/23341 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 207,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
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76. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího,
manželům xxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu 10 277,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.11.
77. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 277,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
78. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 149/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, paní
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 417,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
79. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 293/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 20 484,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
80. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 277,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
81. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 147/93364 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, paní
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5 138,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
82. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 147/93364 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5 138,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
83. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 73/23341 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 207,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
84. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 277,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
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85. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 4559/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího,
Stavebnímu bytovému družstvu za kupní cenu 318 726,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
86. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 147/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího, panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 277,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
87. bere na vědomí
opravu jména kupující ideálního podílu o velikosti 75/23341 pozemku parc. č. st. 692
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc za kupní cenu 10 487,- Kč z paní
xxxxxxxxxxxxxxx na paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
88. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 1721/6 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
společnosti OLC Systems s.r.o. za kupní cenu ve výši 507 045,- Kč se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 4.12.
89. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost OLC Systems s.r.o. je povinna nabídnout předkupníkovi
statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. 1721/6 ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 507 045,- Kč, pokud by jej chtěl zcizit
třetí osobě (koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout překupníkovi statutárnímu
městu Olomouc výše uvedený pozemek nebo jeho část za kupní cenu 385,- Kč/m2, pokud by
jej chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu
určitou do 29. 8. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
90. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 812/73 ostatní plocha, parc. č. 812/74 ostatní plocha, parc. č. 812/75
ostatní plocha, parc. č. 812/76 ostatní plocha, parc. č. 812/77 ostatní plocha a parc. č. 812/78
ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. za
kupní cenu ve výši 43 993,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
91. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a kanalizace na pozemcích parc. č.
812/74 ostatní plocha a parc. č. 812/78 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
92. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 221/20 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc a části pozemku parc. č. 200/56 orná půda (dle GP parc. č. 200/86 orná půda o
výměře 20 m2) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z podílového vlastnictví pana
xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) a ze společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxx (ideální
podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
93. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace (včetně dešťových vpustí), chodníků
(včetně nezpevněné stezky pro pěší z drceného kameniva), veřejného osvětlení, stání na
komunální odpad a místního rozhlasu vybudované v rámci stavby „RADÍKOV – lokalita Pod
Bořím“ mezi společností Hotel LAFAYETTE, s.r.o. jako dárcem a statutárním městem
Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
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94. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemků parc. č. 311/2, parc. č. 311/3, parc. č. 311/7, parc. č. 326/2 a parc. č.
326/3, vše ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví
společnosti Hotel LAFAYETTE, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 5.3.
95. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodu na pozemcích parc. č. 311/2, parc. č.
311/3 a parc. č. 326/2, vše ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc
v budoucím vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch společnosti Hotel
LAFAYETTE, s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
96. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování sdružené kanalizační přípojky dešťové a splaškové
na pozemku parc. č. 311/2 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc
v budoucím vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch pozemků parc. č. 311/1
trvalý travní porost v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 311/22 trvalý travní
porost v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 311/23 trvalý travní porost v k. ú.
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
97. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování částí pozemků parc. č. 79/30 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/46 ostatní plocha)
o výměře 218 m2, parc. č. 79/31 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/43 ostatní plocha)
o výměře 22 m2 a parc. č. 198 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/37 ostatní plocha) o výměře
162 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
98. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování částí pozemku parc. č. 115/19 ostatní plocha (dle GP parc. č. 115/31 ostatní plocha
o výměře 51 m2, na které se nachází stavba dělícího ostrůvku vč. zábradlí ve vlastnictví
dárce, který není součástí pozemku, a parc. č. 115/32 ostatní plocha o výměře 11 m2, na
které se nachází stavba chodníku ve vlastnictví dárce, který není součástí pozemku)
o celkové výměře 62 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, částí pozemku parc. č. 79/2 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 79/42 ostatní plocha o výměře 265 m2, na které se nachází stavba
chodníku se zahrazovacími sloupky a veřejné osvětlení ve vlastnictví dárce, které nejsou
součástí pozemku, parc. č. 79/44 ostatní plocha o výměře 248 m2, na které se nachází
stavba dělícího ostrůvku vč. zábradlí a veřejné osvětlení ve vlastnictví dárce, které nejsou
součástí pozemku, parc. č. 79/45 ostatní plocha o výměře 333 m2, na které se nachází
stavba komunikace, chodníku, odstavných stání a veřejné osvětlení ve vlastnictví dárce, které
nejsou součástí pozemku) o celkové výměře 846 m2, částí pozemku parc. č. 79/3 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 79/34 ostatní plocha o výměře 8 m2, parc. č. 79/35 ostatní plocha
o výměře 81 m2, na které se nachází stavba komunikace, chodníku a veřejné osvětlení ve
vlastnictví dárce, které nejsou součástí pozemku, parc. č. 79/36 ostatní plocha o výměře 35
m2, na které se nachází stavba směrovacího ostrůvku a veřejné osvětlení ve vlastnictví
dárce, které nejsou součástí pozemku, a parc. č. 79/41 díl „a“ ostatní plocha o výměře 36 m2,
na které se nachází stavba směrovacího ostrůvku a veřejné osvětlení ve vlastnictví dárce,
které nejsou součástí pozemku) o celkové výměře 160 m2 a části pozemku parc. č. 85/31
ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/41 díl „b“ ostatní plocha, na které se nachází stavba
směrovacího ostrůvku ve vlastnictví dárce, které nejsou součástí pozemku) o výměře 5 m2,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
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99. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Olomouckého kraje o darování části pozemku parc. č. 79/2 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 79/47 ostatní plocha) o výměře 144 m2 a části pozemku parc. č. 79/3 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 79/39 ostatní plocha) o výměře 30 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 5.4.
100. svěřuje
zeleň nacházející se na částech pozemků parc. č. 115/19 ostatní plocha (dle GP parc. č.
115/31 a parc. č. 115/32, vše ostatní plocha) v k. ú. Lazce, obec Olomouc, částech pozemků
parc. č. 79/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/42, parc. č. 79/44, parc. č. 79/45, vše ostatní
plocha) a parc. č. 79/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/34 ostatní plocha), vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí MMOl dle důvodové
zprávy bod č. 5.4.
101. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 101.1 Komunikace – částečně, SO
102.1 Chodníky – částečně a SO 401 Veřejné osvětlení budované v rámci akce „II/448 a
II/446 Olomouc – okružní křižovatka ulic Dobrovského a Na Střelnici“ s Olomouckým krajem
jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
102. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/3/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým družstvem dle
důvodové zprávy bod č. 5.6.
103. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/4/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým družstvem dle
důvodové zprávy bod č. 5.7.
104. schvaluje
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/5/2009/Hoa mezi společností STAFOS - REAL, s.r.o. a statutárním městem Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
105. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na stavby místní komunikace včetně dopravního značení a
dešťových vpustí, veřejného osvětlení, chodníků a dešťové kanalizace vybudované v rámci
stavby „Obchodní a zábavní park Haná – IV. etapa“ mezi společností RETAIL PARK HANÁ II.
– ZÁPAD a. s. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, dle
důvodové zprávy bod č. 5.9.
106. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/5/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností K – stav stavební a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.10.
107. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/5/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností K – stav stavební a.s. a
panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
108. bere na vědomí
výši vodného a stočného pro rok 2017 dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
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109. schvaluje
uzavření dodatku č. 53 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a
kanalizace uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 29. 3. 2000, dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
110. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMAJ-IM-SOD/002627/2016/Hrb uzavřené mezi
statutárním městem Olomouc, jako objednatelem a společností Technické služby města
Olomouce, a.s., jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
111. pověřuje
vedoucí odboru majetkoprávního Mgr. Gabrielu Křížkovou podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. OMAJ-IM-SOD/002627/2016/Hrb za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
112. schvaluje
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
113. schvaluje
uzavření dohody o skončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
OMAJ-PR/BVB/001624/2014/Vrt ze dne 21. 8. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
114. schvaluje
uzavření dohody o skončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
OMAJ-PR/BVB/001643/2014/Vrt ze dne 12. 8. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
115. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
116. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1221/1 ostatní plocha v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.3.
117. schvaluje
uzavření dohody o skončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
OMAJ-PR/BVB/001215/2014/Slo ze dne 27. 8. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
118. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 516/1 ostatní plocha v k. ú. Povel a parc. č. 323/1
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město a umístění a provozování zařízení – 2 ks rozvaděčů
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 516/1 ostatní plocha
v k. ú. Povel,
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
119. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 516/1
ostatní plocha v k. ú. Povel a parc. č. 323/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město a umístění
a provozování zařízení – 2 ks rozvaděčů komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na
pozemku parc. č. 516/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
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120. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 239/1 orná půda, parc. č. 240/2 orná půda, parc. č.
250/3 ostatní plocha, parc. č. 256/1 ostatní plocha a parc. č. 385/3 ostatní plocha, vše v k. ú.
Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
121. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 239/1
orná půda, parc. č. 240/2 orná půda, parc. č. 250/3 ostatní plocha, parc. č. 256/1 ostatní
plocha a parc. č. 385/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
122. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a
provozování zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na
pozemku parc. č. 1953/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc.
č. 1951/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. spočívající v upřesnění stavby, která má být
zaměřena geometrickým plánem, dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
123. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a
provozování zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na
pozemku parc. č. 453/5 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 323/1,
parc. č. 324/3, parc. č. 79/1, parc. č. 324/4, parc. č. 324/5 a parc. č. 79/5, vše ostatní plocha
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. spočívající v upřesnění stavby, která má být zaměřena geometrickým plánem, dle
důvodové zprávy bod č. 6.8.
124. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č. 619/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Veřejná zakázka č. 16157 - Služby mobilního operátora 2017 2019 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem "Služby mobilního
operátora 2017 - 2019, evidenční číslo 16157.
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3.
ustavuje
v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy.
4.
pověřuje
tajemníka Bc. Jana Večeře k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících
s touto veřejnou zakázkou.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 16117 - ČOV - rekonstrukce dmýchárny
včetně rozvodny - zahájení, komise (ORG 5692)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3. 1.

5

Veřejná zakázka č. 16192 - Bezbariérové úpravy komunikací zahájení, komise (ORG 4769)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové
úpravy komunikací, trasa M“ evidenční číslo 16192,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
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c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3. 2.

6

Veřejná zakázka č. 16055 - Územní studie veřejných
prostranství v MPR Olomouc "Náměstí Republiky Křížkovského - Mariánská - Akademická - Wurmova" - zrušení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
ruší
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zadávací řízení, archivní číslo
16055.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 3. 3.

7

Veřejná zakázka č. 16120 - MŠ Svatoplukova 11 - stavební
úpravy - zadání (ORG 5619)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazečům dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
3.
ukládá
ihned přepracovat žádost o dotaci k projektům MŠ Svatoplukova - rozšíření kapacit a ZŠ
Svatoplukova - školní dílny v souladu s vysoutěženým rozpočtem
T:
20. 12. 2016
O:
vedoucí odboru evropských projektů
4.
ukládá
zajištění administrativních činností souvisejících s dotací ve fázi realizace projektů MŠ
Svatoplukova - rozšíření kapacit a ZŠ Svatoplukova - školní dílny v případě, kdy zahájení
realizace stavby předchází podání žádosti o dotaci, případně vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (T: ihned)
T:
20. 12. 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3. 4.
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8

Veřejná zakázka malého rozsahu - Tramvajová trať 8. května
(ORG 5776)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přímé zadání zpracování PD dle důvodové zprávy
3.
ukládá
náměstku primátora Mgr. Filipovi Žáčkovi podepsat SOD dle důvodové zprávy
T:
20. 12. 2016
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
4.
ukládá
odboru ekonomickému ihned podepsat předběžnou řídící kontrolu
T:
20. 12. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3. 5.

9

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem „Černovír – Jablonského - přechod pro
pěší“ na části pozemku parc.č. 1059/21 ostatní plocha o výměře cca 6 m2 dle situačního
zákresu, k.ú. Černovír, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem
hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace na dobu neurčitou a bezúplatně.
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem „Chomoutov - Štěpánovská – přechod
pro pěší“ na části pozemku parc.č. 775/1 ostatní plocha o výměře cca 29 m2 dle situačního
nákresu, k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem
hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace na dobu neurčitou a bezúplatně.
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem „Povel – Slavonínská – přechod pro pěší“
na části pozemku parc.č. 495/1 ostatní plocha dle situačního zákresu, k.ú. Povel, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření se svěřeným
majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu neurčitou a
bezúplatně.
5.
schvaluje
uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části
pozemku parc.č. 495/1 ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce, který je ve vlastnictví
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Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu
stavby, za nájemné ve výši přibližně 300 Kč/bm/den. Budoucí služebnost bude spočívat v
právu uložení kabelového vedení veřejného osvětlení na dotčeném pozemku a v právu
provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a v právu
vstupu oprávněných za tímto účelem na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši dle
znaleckého posudku vypracovaného po dokončení stavby.
6.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemku parc.č. 416/22 orná půda o výměře 4 791 m2 v k.ú. Povel, obec
Olomouce ve vlastnictví společnosti Technologický park a.s. do vlastnictví statutárního města
Olomouc za kupní cenu ve výši 6 100 000,- Kč + DPH.
7.
doporučuje zastupitelstvu města
prodat část pozemku parc.č. 116/5 ostatní plocha (dle GP parc.č. 116/138) o výměře 457 m2
a část pozemku parc.č. 75/135 ostatní plocha (dle GP parc.č. 75/158) o výměře 39 m2, vše v
k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc do
vlastnictví společnosti GERI Plus s.r.o. za celkovou prodejní cenu ve výši 2 300 000,- Kč.
8.
schvaluje
zřízení služebnosti k pozemkům dle GP parc.č. 116/138 ostatní plocha o výměře 457 m2 a
parc.č. 75/158 ostatní plocha o výměře 39 m2, oba v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc
obsahující právo přístupu a užívání za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace vodovodu a kanalizace ve prospěch
statutárního města Olomouc.
9.
doporučuje zastupitelstvu města
koupi pozemku parc.č. 20 ostatní plocha o výměře 50 m2 a pozemku dle GP parc.č. 49/1
ostatní plocha o výměře 1 035 m2, , oba v k.ú. Nové Sady u Olomouc, obec Olomouc ve
vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouc za celkovou kupní
cenu ve výši 2 000 000,- Kč.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

10

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
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: 6.
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11

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Černá cesta 3, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+1 se xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1a)
b) Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1b)
c) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+0 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1c)
d) Synkova 8, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+0 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
1d)
e) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 55, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1e)
f) Peškova 2, Olomouc, č.b. 54, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
1f)
g) Sladkovského 1E, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2)
h) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
3)
ch) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 4a)
i) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 4b)
j) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 4c)
k) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 4d)
l) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 4e)
m) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 4f)
n) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod 4g)
o) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 4h)
p) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 4ch)
q) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 4i)
r) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 4j)
s) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 4k)
t) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 4l)
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3.
souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
Krajské ředitelství Policie ČR, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérové byty:
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
Vrchní státní zastupitelství, Černá cesta 23, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d)
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a, b, c, d, e, f, g, h)
4.
schvaluje
výpověď z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
5.
vyhovuje
žádosti xxxxxxxxxxxxxxx o uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností za období od
1.7.2016 do 14.10.2016, byt č. 2, Černá cesta 9, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

12

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 Přichystalova 64, dle
předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Politických vězňů 4, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

13

Nákup vozidel pro MHD

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přípravou a podáním projektového záměru a žádosti o podporu dle bodu č. 2 důvodové
zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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14

Aktuální informace o stavu přípravy veřejnoprávních smluv
v rámci implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělání 2014-2020 a Operačního programu Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o stavu přípravy veřejnoprávních smluv v rámci implementace Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělání 2014-2020 a Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014-2020 dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

15

Statut Fondu pomoci olomouckým dětem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se Statutem Fondu pomoci olomouckým dětem, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení Statut Fondu pomoci olomouckým
dětem
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

16

Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci
– smlouva o poskytnutí dotace, výběrové řízení na dodavatele,
projektový tým

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím dotace ve výši 2 422 544,45 Kč na realizaci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16
033/0002952 – Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci včetně tvorby
strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě a s textem Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Operačního programu Zaměstnanost, které je přílohou č.1 důvodové zprávy
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3.
souhlasí
se složením projektového týmu a s financováním jednotlivých pozic v projektu dle důvodové
zprávy
Předložil:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

17

Sdružení obcí střední Moravy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zněním nových stanov dobrovolného svazku obcí - SOSM, předložené správním výborem
SOSM, dle přílohy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
znění nových stanov dobrovolného svazku obcí - SOSM
4.
souhlasí
s rezignací města Olomouce na členství v dobrovolném svazku obcí - SOSM k 30. 6. 2017
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
rezignaci města Olomouce na členství v dobrovolném svazku obcí - SOSM k 30. 60 2017
6.
ukládá
předložit na nejbližším zasedání ZMO znění nových stanov dobrovolného svazku obcí SOSM a současně návrh rezignace města Olomouce na členství v tomto svazku
k 30. 6. 2017
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 13.

18

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle varianty A důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit OZV dle schválené varianty A zastupitelstvu města k projednání dne 19.12.2016
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

19

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: 15.

20

Rekapitulace oprav 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 16.
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Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.
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Nařízení o placeném parkování

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
nařízení o placeném parkování v Olomouci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
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3.
schvaluje
ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách
na území města Olomouce dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17. 1.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Neředínská dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 3. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.
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Obecně závazná vyhláška o školských obvodech spádových
mateřských škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech spádových mateřských škol,
jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy
3.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech
spádových mateřských škol
4.
ukládá
předložit návrh Obecně závazné vyhlášky na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

27
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Aktualizace odpisů 2016 a plán odpisů 2017 - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2016 příspěvkových organizací - škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy
3.
schvaluje
plány odpisů majetku na rok 2017 příspěvkových organizací - škol, jejichž zřizovatelem je
statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T:
10. 1. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

26

Revize hranic KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
upravené hranice KMČ dle důvodové zprávy a předložených změnových listů
3.
ukládá
informovat předsedy KMČ, vedoucí odborů MMOl, další dotčené organizace a veřejnost
o změně hranic KMČ
T:
10. 1. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

27

Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
odvolává
- z funkce člena KMČ:
č. 14 p. xxxxxxxxxxxxxxx
- z funkce člena dopravní komise:
p. xxxxxxxxxxxxxxx
3.
jmenuje
- do funkce člena KMČ:
č. 13 xxxxxxxxxxxxxxx
č. 14 xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx
- do funkce člena dopravní komise:
xxxxxxxxxxxxxxx
4.
ukládá
informovat předsedy, tajemníka, odvolané a nově jmenované členy komisí o schválených
změnách
T:
10. 1. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

28

Pojmenování ulic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženými názvy ulic dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit navržené názvy ulic k projednání Zastupitelstvu města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

29

Smlouva o spoluprácí s UP - videosoutěž

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s upravenou důvodovou zprávou
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3.
ukládá
podepsat Smlouvu s UP Olomouc
T:
20. 12. 2016
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
4.
ukládá
podepsat vedoucímu odboru vnějších vztahů a informací PhDr. Bohumilu Šípovi Licenční
smlouvu s výherci videosoutěže
T:
20. 12. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

30

Plány odpisů majetku na rok 2017 u PO (mimo školských
subjektů)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
plány odpisů majetku na rok 2017 u PO dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit
s rozhodnutím Rady města Olomouce ředitele příspěvkových organizací
T:
20. 12. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Dohoda o narovnání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
RMO bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu.
2.
souhlasí
s předloženou důvodovou zprávou
3.
ukládá
podepsat náměstkovi primátora PhDr. Pavlu Urbáškovi podepsat Dohodu o narovnání
T:
20. 12. 2016
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
4.
ukládá
ekonomickému odboru zařadit a ihned vykrýt částku dle DZ z nekrytých požadavků
T:
20. 12. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
30

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

32

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce
přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana xxxxxxxxxxxxxxx pro funkční období 2017 –
2021
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

33

Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s prominutím pohledávek, uvedených v příloze k bodu 1 důvodové zprávy, pod poř. č. 1 - 62
3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit prominutí pohledávek, uvedených v příloze k bodu 1 důvodové zprávy, pod poř. č. 63
- 64
4.
bere na vědomí
informaci o ztrátě mobilního telefonu uvedenou pod bodem 2. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 28.

34

„Riziková území při extrémních přívalových srážkách – studie
proveditelnosti“.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
navržený postup realizace projektu dle důvodové zprávy
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 29.

35

Využití finanční podpory na projekt "Stopy paměti - vydání
knihy"

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

36

Využití dotace u TJ Lodní sporty Olomouc 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: 31.

37

Využití dotace v r. 2015 u MŠ 1. olomoucká sportovní

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 32.
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Změna ve složení kontrolního výboru, Plán kontrolní činnosti
KV na I. pololetí 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 33.
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MFO - vyřazení hmotného majetku - nabídka k odprodeji

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného majetku a jeho prodejem dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit
s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci
T:
20. 12. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu
města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2017
3.
schvaluje
složení komise pro výběrové řízení dle důvodové zprávy
4.
ukládá
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" se zakomponováním změn dle
důvodové zprávy
T:
21. 2. 2017
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
5.
ukládá
zpracovat dodatek "Podpisového řádu SMOl" se zakomponováním změn dle důvodové
zprávy
T:
21. 2. 2017
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
6.
ukládá
vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru sociálních služeb Magistrátu
města Olomouce
T:
10. 1. 2017
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
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7.
ukládá
v případě potřeby předložit návrh na dořešení organizačního schématu a náplně činnosti
odboru sociálních věcí a odboru sociálních služeb MMOl
T:
září 2017
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 35.
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Stanovení termínu a návrh
Zastupitelstva města Olomouce

programu

13.

zasedání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 13. zasedání ZMO: na pondělí 19. 12. 2016 od 9:00 hodin
- místo konání 13. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
schvaluje
návrh programu 13. zasedání ZMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 36.
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Zimní stadion - Dohoda o ukončení smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu, správě a provozování zimního stadionu dle
důvodové zprávy
3.
pověřuje
náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška podpisem Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu,
správě a provozování zimního stadionu
T:
21. 2. 2017
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora

34

4.
ukládá
předložit návrh budoucího vztahu statutárního města Olomouce, Správy sportovních zařízení
Olomouc, a.s. a HC Olomouc, s.r.o., po 30.6.2017
T:
21. 2. 2017
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí právního odboru
vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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Jednání jediného akcionáře

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Technické služby města Olomouce,
a.s., Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Správa
nemovitostí Olomouc, a.s., Lesy města Olomouce, a.s.
3.
ukládá
primátorovi města Olomouce doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D. vydat rozhodnutí jediného
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle příloh důvodové zprávy
T:
20. 12. 2016
O:
vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 38.
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Zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. na služební zahraniční cestě dle důvodové
zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 39.
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SK Sigma Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na
valnou hromadu společnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín
3.
ukládá
předložit radou doporučené návrhy na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. na nejbližší jednání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 40.
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AQUAPARK Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zadat zpracování ekonomického posouzení dosavadního postupu a odkupu 3. tranše akcií
SMOl od akcionáře TECPROM, a.s.
T:
O:

20. 12. 2016
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 41.
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Žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat žadatele o vyhovění či nevyhovění žádosti
T:
20. 12. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 42.

48

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity, individuální dotace
č.12857 dle důvodové zprávy

u žádostí č. 12856 a

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 43.

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

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