USNESENÍ
z 4. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26. 11. 2018
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- 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 26. 11. 2018 dle části A) důvodové
zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 1.

2

Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
uzavření dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemkům parc.
č. 986/11 ostatní plocha, parc. č. 986/12 ostatní plocha, parc. č. 990/2 zastavěná plocha
a nádvoří, na kterém se nachází stavba bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví jiného vlastníka,
parc. č. 990/3 trvalý travní porost, parc. č. 990/4 ostatní plocha, parc. č. 990/5 trvalý travní
porost, parc. č. 990/6 ostatní plocha, parc. č. 990/7 ostatní plocha, parc. č. 990/8 trvalý travní
porost, parc. č. 990/9 trvalý travní porost, parc. č. 990/10 trvalý travní porost, parc. č. 990/22
ostatní plocha, parc. č. 990/32 ostatní plocha, parc. č. 990/33 ostatní plocha, parc. č. 990/34
ostatní plocha, parc. č. 990/36 ostatní plocha, parc. č. 1005/14 orná půda, parc. č. 1005/24
orná půda a parc. č. 1038/2 trvalý travní porost, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc,
se společnosti Veolia Energie ČR, a.s., v případě, že dohoda o finanční náhradě za omezení
vlastnického práva nebude uzavřena ve lhůtě do 17. 12. 2018, schvaluje RMO podání žaloby
na zaplacení finanční náhrady dle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve výši 7.462.580,- Kč proti
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
2.
schvaluje
změnu Smlouvy o výpůjčce ze dne 15.1.2015 uzavřené s Fakultní základní školou Olomouc,
Tererovo nám. 1, příspěvkovou organizací, kde změnou smlouvy dojde k rozšíření předmětu
výpůjčky o prostory o výměře 58,6 m2 v 1. NP budovy bez č.p./č.e. (obč. vyb.), ul. Tererovo
náměstí, která je součástí pozemku parc. č. st. 1048 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
3.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti eluvio s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 1721/101 ostatní plocha, parc.
č. 1648/1 ostatní plocha, parc. č. 1649/1 ostatní plocha, parc. č. 1721/28 ostatní plocha a
části pozemků parc. č. 1721/29 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/29 ostatní plocha)
o výměře 1 628 m2, parc. č. 1721/31 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/31 ostatní plocha)
o výměře 1 209 m2, parc. č. 1721/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/1 ostatní plocha)
o výměře 563 m2 a parc. č. 1721/39 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/151 ostatní plocha)
o výměře 51 m2 vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 4.1.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/6/2013/S ze dne 23. 9. 2013
uzavřenou se společností eluvio s.r.o. spočívající zejména v prodloužení termínu
pro uzavření kupní smlouvy z 31. 12. 2018 na 31. 1. 2021, v úpravě rozsahu předmětu
budoucí koupě z částí pozemků parc. č. 1721/39 ostat. pl. o výměře 146 m2, parc. č. 1721/1
ostat. pl. o výměře 741 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. o výměře 1243 m2, parc. č. 1721/28
ostat. pl. o výměře 988 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. o výměře 1636 m2, parc. č. 1649/1
ostat. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 161 m2 a parc. č. 1721/101
ostat. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc na pozemky parc.
č. 1721/101 ostatní plocha, parc. č. 1648/1 ostatní plocha, parc. č. 1649/1 ostatní plocha,
parc. č. 1721/28 ostatní plocha a části pozemků parc. č. 1721/29 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 1721/29 ostatní plocha) o výměře 1 628 m2, parc. č. 1721/31 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 1721/31 ostatní plocha) o výměře 1 209 m2, parc. č. 1721/1 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 1721/1 ostatní plocha) o výměře 563 m2 a parc. č. 1721/39 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 1721/151 ostatní plocha) o výměře 51 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc, dále pak v upřesnění výše kupní ceny, podpory „de minimis“, smluvní pokuty,
stanovení závazku odstranění staveb a bezúplatného převodu veškerých práv a povinnosti
vyplývajících z územního rozhodnutí a stavebního povolení, projektových dokumentací
a licencí v případě nedodržení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu dle důvodové
zprávy a stanovení závazku oznámit příslušnému stavebnímu úřadu dle § 115 odst.
4 stavebního zákona, že od provedení svého záměru upouští v případě nezahájení stavby
dle upravené důvodové zprávy bod č. 4.1.
5.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 150.000,- Kč panu XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
T:
O:

3. 12. 2018
vedoucí ekonomického odboru

6.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 170/28 orná půda (dle GP parc. č. 170/28 orná půda) o výměře
3 080 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za kupní cenu
ve výši 8.955.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
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7.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016,
ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se Zemědělským družstvem Slavonín, spočívající
ve vyjmutí části pozemku parc. č. 170/28 orná půda (dle GP parc. č. 170/28 orná půda)
o výměře 3 080 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy
bod č. 4.2.
8.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 496/11 ostatní plocha o výměře 243 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc
z podílového spoluvlastnictví XXXXX (ideální podíl 1/3), XXXXX (ideální podíl 1/3) a XXXXX
(ideální podíl 1/3) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem ve výši
113 775,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
9.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 496/14 ostatní plocha o výměře 104 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc
z vlastnictví společnosti STAFOS - REAL, s.r.o., do vlastnictví statutárního města Olomouce
za kupní cenu ve výši 48 694,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
10.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti STAFOS -REAL, s.r.o. o směnu pozemku parc. č. 496/14 ostatní plocha
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za část
pozemku parc. č. 170/28 orná půda o výměře 3 542 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
11.
svěřuje
zeleň nacházející se pozemcích parc. č. 496/11 ostatní plocha a parc. č. 496/14 ostatní
plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí MMOl dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
12.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky paní XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce
k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 1208/10 zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
13.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/1/2010/Hoa uzavřené mezi statutárním městem Olomouc, jako budoucím kupujícím a
společností DELTA servis, s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle upravené důvodové
zprávy bod č. 5.1.
14.
schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/11/2011/Hoa s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod
č. 5.2.
15.
nesouhlasí
s podáním dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky Olomouc
v rozsahu určení vlastnického práva žalobkyně XXXXX k ideální ½ pozemku parc. č. 809/7
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a v rozsahu určení vlastnického práva žalobkyně XXXXX
k podílu ½ pozemku parc. č. 809/2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 5.3.
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Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Rezerva k obnově vodohospodářské infrastruktury

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Pravidla pro hospodaření s finančními prostředky rezervy k obnově vodohospodářské
infrastruktury.
Předložil:

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Kolářová Eva, náměstkyně primátora
Bod programu: 3.

4

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
výpověď nájmu části pozemku parc. č. 93/130 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Olomouc
– město, obec Olomouc dle smlouvy o nájmu č.j. MAJ-EM-NS/81//2001/Pl. ze dne 25. 7.
2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2013 uzavřené s panem XXXXX
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Topolany - novostavba chodníků (ORG 5772)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

EIB - revize/konverze úrokové sazby

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
doporučuje zastupitelstvu města
pověřit RMO ke schválení nových parametrů v rámci revize/konverze úrokové sazby
dle bodu č. 3 důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit na zasedání ZMO návrh zmocnit RMO ke schválení nových parametrů v rámci
revize / konverze úrokové sazby dle bodu č. 3 důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Kolářová Eva, náměstkyně primátora
Bod programu: 6.

7

Přecenění finančního majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
způsob přecenění finančního majetku ekvivalencí a pověřuje náměstkyni paní Evu
Kolářovou, DipMgmt, k podpisu pokynu ekonomickému odboru k přecenění finančního
majetku na základě předložených podkladů
Předložil:
Kolářová Eva, náměstkyně primátora
Bod programu: 7.

8

Rozpočtové změny roku 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018
2.
schvaluje
rozpočtové změny roky 2018 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2018
dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Kolářová Eva, náměstkyně primátora

Předložil:
Kolářová Eva, náměstkyně primátora
Bod programu: 8.
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9

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2019 - 3 čtení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se návrhu rozpočtu SMOl na rok 2019 včetně
upravené přílohy č. 1, část A, B a C
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2019 dle upravené přílohy č. 1, část A, B a C
b) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2019 se splatností 1 rok
u Komerční banky, a. s.
c) závazné ukazatele roku 2019 dle důvodové zprávy
d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce
schvalovat rozpočtové změny roku 2019 ve smyslu závazných ukazatelů
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Kolářová Eva, náměstkyně primátora, Major Martin, JUDr., MBA, náměstek
primátora

Předložil:

Kolářová Eva, náměstkyně primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 9.

10

Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 44
(Terminály IV)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvu č. 44 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy IV
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

11

OZV o cenové mapě

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě
stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2019
2.
ukládá
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků na území
statutárního města Olomouce pro rok 2019 na nejbližším zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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3.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků
na území statutárního města Olomouce pro rok 2019
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 11.

12

Regulační plán RP-08 Kosmonautů - rozhodnutí o námitkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu RP-08
Kosmonautů
3.
ukládá
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu RP-08 Kosmonautů
na zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

Regulační plán RP-08 Kosmonautů - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat regulační plán RP-08 Kosmonautů
3.
ukládá
předložit návrh na vydání regulačního plánu RP-08 Kosmonautůl na zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 13.

14

Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
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2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova
3.
ukládá
předložit návrh na vydání regulačního plánu RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova na
zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 14.

15

Regulační plán RP-17 Sídliště Povel - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat regulační plán RP-17 Sídliště Povel
3.
ukládá
předložit návrh na vydání regulačního plánu RP-17 Sídliště Povel na zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 15.

16

Protipovodňová opatření IV.etapa - popis aktuálního návrhu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 16.

17

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
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3.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 18.

18

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 19.

19

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dvořákova dle bodu 1. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 20.

20

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (na rok 2019)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu dle přílohy 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit návrh obecně závazné vyhlášky zastupitelstvu
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil:
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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21

Dodatek č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Dodatkem č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Olomouc, Svatoplukova 11, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Olomouc, Svatoplukova 11, na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora

4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Olomouc, Svatoplukova 11, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 22.

22

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T:
O:

3. 12. 2018
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 23.

23

Vystoupení SMOl ze zájmového sdružení právnických osob
OK4Inovace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
vystoupení ze zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace
3.
ukládá
předložit návrh na vystoupení ze zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace na
nejbližší zasedání zastupitlestva
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 24.

24

Střední Morava- Sdružení cestovního ruchu - návrh zastoupení
SMOl ve Sdružení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
rezignaci PhDr. Pavla Urbáška z funkce člena Dozorčí rady a Valné hromady a Mgr. Karin
Vykydalové z funkce člena Správní rady
3.
navrhuje
navrhuje do funkce nové členy Valné hromady, Správní rady a Dozorčí rady dle předložené
důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit návrh nových členů na nejbližší zasedání ZMO
T:
O:

zasedání ZMO
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25.

25

Moravské divadlo Olomouc - převod z rezervního fondu do
fondu investičního

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s převodem z rezervního fondu do fondu investičního dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a
marketingu) informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém rozhodnutí
T:
O:

3. 12. 2018
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil:
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

26

Jmenování zástupců SMOl do Rady pro kontrolu hospodaření

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
navrhuje
zástupce SMOl do Rad pro kontrolu hospodaření, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
zaslat jména a kontakty na zástupce SMOl Krajskému úřadu Olomouckého kraje
T:
O:

3. 12. 2018
vedoucí odboru sociálních věcí

Předložil:
Kolářová Eva, náměstkyně primátora
Bod programu: 28.

27

Smlouva s členem ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a členem Zastupitelstva města
Olomouce Ing. arch. Michalem Giacintovem dle důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
vyslovit souhlas s uzavřením smlouvy dle důvodové zprávy
4.
ukládá
vypracovat dokument smlouvy a uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy
T:
O:

14. 1. 2019
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.
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28

Organizační záležitosti - odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva města Olomouce, odměňování za funkce členů
výborů, předsedů a členů komisí RMO a zvláštního orgánu,
kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
usnesení č. 6 bodu č. 31 organizační záležitosti - odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva města Olomouce, odměňování za funkce členů výborů, předsedů a členů
komisí RMO a zvláštního orgánu, kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
výši paušální částky náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům ZMO ve výši 300
Kč/hodina, maximálně 30 000 Kč/měsíc s účinností od 1. 1. 2019
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.1.

29

Křižovatka Žižkovo náměstí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
navržený postup dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
požadavek na provedení rozpočtové změny dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 30.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.
primátor města Olomouce

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