USNESENÍ
z 110. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 1. 2014
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 (včetně kontroly úkolů s měsíčním,
čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO:
- k termínu plnění 13. 1. 2014 dle části A) upravené důvodové zprávy
- s termínem plnění měsíčně dle části B) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části C) důvodové zprávy
- s termínem plnění pololetně dle části D) důvodové zprávy
- s termínem plnění ročně dle části E) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A), B), C), D), E) upravené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
část 2 bodu 23 usnesení Rady města Olomouce z 10.9.2013 týkající se partnerství města
v projektu "Nové cesty k sociálnímu začleňování"
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 573, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova č. p. 359 (Politických vězňů 2), v k. ú. Neředín, obec Olomouc, formou obálkové
metody.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 45.030.000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji
předmětné nemovité věci.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci a budoucí
záměr využití.

Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.500.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště).
Nabídky budou doručeny do 05. 02. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 2“. Na obálce musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro
případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 23. 01. 2014 v 10:00 hod. Informace
o prodávané nemovité věci a uzavřených smlouvách, Dohodách o provedení stavebních
úprav v pronajatém bytě vlastním nákladem a finančním vyrovnání, včetně znaleckého
posudku a jeho dodatku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním,
oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt:
588 488 459, 588 488 458. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit
záměr, popřípadě od něj odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. ukládá
odboru vnějších vztahů ve spolupráci s odborem informatiky zajistit vyklizení schůzovní
místnosti pro KMČ č. 12 Neředín umístěné na části pozemku parc. č. st. 573, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, konkrétně v budově č. p. 359, a přemístit ji
do náhradních prostor Magistrátu města Olomouce, odboru ochrany, Tererovo náměstí 4,
Olomouc, a to nejpozději do 28. 02. 2014, dle důvodové zprávy bod 1.1.
T: 3. 3. 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4. schvaluje
změnu nájemních smluv u bytů na části pozemku parc. č. st. 573, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, konkrétně v budově č. p. 359 (Politických vězňů 2),
z doby určité na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi
zajistit tuto změnu před prodejem předmětné nemovité věci, dle důvodové zprávy bod 1.1.
5. schvaluje
změnu smlouvy o dodávce tepelné energie číslo 445/02T uzavřené mezi společností
OLTERM & TD Olomouc, a.s. a společností Správa nemovitostí Olomouc, a.s. tak, že doba
dodávky tepelné energie sjednaná touto smlouvou a Přihláškou k odběru tepelné energie na
lokalitách zásobovaných zdrojů akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., pro
odběrné místo Politických vězňů 2 se místo doby neurčité sjednává na dobu určitou do
31. 12. 2019 s možností dalšího automatického prodloužení, ostatní podmínky Smlouvy
zůstávají zachovány, a ukládá společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s. tuto změnu
smlouvy se společností OLTERM & TD Olomouc, a. s. uzavřít, dle důvodové zprávy bod 1.1.
6. schvaluje
zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 573, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je umístění, vedení, provoz,
kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáže) a modernizace bezdrátové technologie
umístěné v budově č. p. 359, která je součástí pozemku parc. č. st. 573, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, a to antény a stožáru na střeše budovy, včetně
souvisejícího příslušenství (rozvody, kabely, rozvodové skříně atd.) uvnitř budovy č. p. 359,
ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.1.
7. revokuje
své usnesení ze dne 17.12.2013, bod 3, část 5, ve věci schválení záměru prodat budovu č.
p. 513 (Synkova 11) na pozemku parc. č. st. 541, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek
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parc. č. st. 541, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 223 m2, budovu č. p. 514 (Synkova
13) na pozemku parc. č. st. 540, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 540,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 138 m2, budovu č. p. 515 (Synkova 15) na pozemku
parc. č. st. 539, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 539, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 182 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, se všemi součástmi a
příslušenstvím, formou obálkové metody, dle důvodové zprávy bod 1.2.
8. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 541, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova č. p. 513 (Synkova 11), pozemek parc. č. st. 540, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova č. p. 514 (Synkova 13), a pozemek parc. č. st. 539, zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 515 (Synkova 15), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc,
formou obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 24.029.000,- Kč.
Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je
povinen kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce
o prodeji předmětných nemovitých věcí.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí a
budoucí záměr využití. Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši
2.400.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na
který bude vrácena kauce. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce
(u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození,
trvalý pobyt a bydliště).
Nabídky budou doručeny do 27. 03. 2014 do 15:30 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
SYNKOVA“. Na obálce musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné
vrácení nabídky. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídky nemovitých věcí se uskuteční dne 13. 02. 2014 a 06. 03. 2014 vždy v 14:30 hod.
Informace o prodávaných nemovitých věcích, uzavřených nájemních smlouvách, Dohodách
o provedení stavebních úprav v pronajatém bytě vlastním nákladem a finančním vyrovnání
včetně znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru
majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, 588 488 459. Statutární město Olomouc si vyhrazuje
právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.2.
9. schvaluje
úhradu částky ve výši 194,- Kč za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. st. 349, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky,
a ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit zaplacení částky ve výši 194,- Kč dle pokynů
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle důvodové zprávy bod 1.3.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Veřejná zakázka č. 13124 - Dodávka 3 ks vozidel na leasing zrušení zadávacího řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "Dodávka 3 ks vozidel na
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leasing", archivní číslo 13124.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 1, pís,. a) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku s názvem "Dodávka 3 ks vozidel na leasing", archivní číslo 13124.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 3.
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Veřejná zakázka č. 13115 - Dodávka rolby pro zimní stadion na
leasing - vyloučení uchazečů a zrušení zadávacího řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem „Dodávka rolby pro zimní
stadion na leasing“ archivní číslo 13115.
2. vylučuje
v souladu s ust. § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který neměl návrh smlouvy
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle návrhu komise pro
otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě.
3. vylučuje
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle návrhu hodnotící komise obsaženém
v důvodové zprávě.
4. zrušuje
v souladu s ust. § 84 odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem „Dodávka rolby pro zimní stadion na leasing“ archivní číslo 13115 dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 3. 1.

5

Veřejná zakázka č. 13127 - ZŠ Svatoplukova 11 - venkovní
hřiště II., revokace zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru
k veřejné zakázce s názvem "ZŠ Svatoplukova 11 - venkovní hřiště II.", archivní číslo 13127.
2. ruší
usnesení RMO č. 5 ze dne 5.11.2013.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3. 2.
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Tramvajová trať - Nové Sady, část B - dohoda o narovnání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
a) uzavření dohody o narovnání ve znění předloženém RMO
b) zmocnění náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA, k podpisu dohody o narovnání
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3. 3.
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Veřejná zakázka č. 13101 – Digitalizace archivů a Document
management systém - revokace zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 3. 4.
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Rozpočtové změny roku 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2013
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Rozpočtové změny roku 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014
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2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2014
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Rozpočtové změny roku 2014
hospodaření SMOl za rok 2013

-

finanční

vypořádání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2013 a
rozpočtových změn roku 2014 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl za
rok 2013
2. schvaluje
finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2013 a rozpočtové změny roku 2014
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2013 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným finančním vypořádáním
hospodaření SMOl za rok 2013 a se schválenými rozpočtovými změnami roku 2014
vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2013 dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Synkova 4, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 1+3 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+3 se xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Černá cesta 19, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+3 s Charitou Olomouc dle důvodové
zprávy bod 1d)
e) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e)
g) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+3 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f)
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h) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 0+2 se xxxxx dle důvodové zprávy bod 1g)
ch) Jiráskova 9, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h)
i) Ztracená 1,Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i)
j) Peškova 2, Olomouc, č.b. 42, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1j)
k) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a)
l) tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b)
m) Purkyňova 3, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2c)
n) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 35, o velikosti 1+kk s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3a)
o) Topolová 9, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3b)
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou 3 měsíce, 1 měsíc
s nájemci:
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc - na 1 měsíc
dle důvodové zprávy bod 4)
2.
s převedením nájemních smluv na rodinné příslušníky:
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a, b)
4. schvaluje
výpověď z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 12
dle důvodové zprávy bod 7)
5. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu dle bodu 8)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Petice občanů - Římská

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
text odpovědi petentům dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
zaslat odpověď petentům
T: 27. 1. 2014
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 8.

7

13

Revitalizace sídliště Povel - RC 3

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu 1 důvodové zprávy pro další postup zpracování PD
3. ukládá
odboru investic postupovat při zpracování PD dle varianty 1 důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10.

14

Nedvězí - Rybniční, rekonstrukce komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozšíření předmětu plnění dle důvodové zprávy zadáním zpracovateli PD
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 11.

15

MŠ Šlechtitelů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
ukončení projekčních prací v rozpracovanosti a následné předložení rozpracované
dokumentace škodní a likvidační komisi dle bodu C) důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.

16

Dodatek č. 1 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi
dopravci v zóně 71

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
Dodatek č. 1 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 71 Olomouc
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat Dodatek č. 1
T: 27. 1. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.

17

Pilotní projekt integrace dopravce České dráhy, a. s., do zóny
71 Olomouc IDSOK - trať 310

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s pilotním projektem integrace dopravce ČD, a.s. - trať 310 do zóny 71 Olomouc IDSOK
v souladu s důvodovou zprávou a přílohou č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh Tarifní dohody mezi KIDSOK, SMOl, ČD a DPMO
T: 3. 3. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
4. ukládá
předložit RMO vyhodnocení pilotního projektu včetně finančních dopadů
T: leden 2015
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13. 1.

18

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.

9

19

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení označení dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.

20

Karty typu D

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení karet typu D dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16.

21

Operační program Technická pomoc – zpracování strategie
ITI/IPRÚ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zpracováním a podáním žádosti do vyhlášené výzvy OP Technická pomoc dle důvodové
zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

22

Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Svatoplukova Olomouc za rok
2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 19.
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23

Analýza a hodnocení rizik Statutárního města Olomouce za rok
2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
provést interní opatření k eliminaci působení rizik zařazených dle ANALÝZY A HODNOCENÍ
RIZIK Statutárního města Olomouce za rok 2013 ve skupině " Aktuálně vysoká úroveň rizik"
T: duben 2014
O: vedoucí odborů
ředitelé městských příspěvkových organizací
3. ukládá
aktualizovat Analýzu a hodnocení rizik Statutárního města Olomouce za rok 2014
T: ročně
O: vedoucí odborů
ředitelé městských příspěvkových organizací
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 20.

24

Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na
rok 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2014
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 21.

25

Zahraniční kontakty města Olomouce v 1. pololetí roku 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložený předběžný plán zahraničních kontaktů na 1. pololetí roku 2014
3. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 22.
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26

Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 24. zasedání
ZMO, konaného 16.12.2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 7 části 3 usnesení ZMO z 16.12.2013 - Návrh rozpočtu SMOl na rok 2014:
- Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených
rozpočtových změnách roku 2014
T: průběžně
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
2. ukládá
k bodu 7 části 4 usnesení ZMO z 16.12.2013 - Návrh rozpočtu SMOl na rok 2014:
- RMO zahájit oficiální jednání s Radou Olomouckého kraje ve věci výše podílu financování
jednotlivých příspěvkových organizací, které vyvíjejí činnosti, které jsou regionálního i
nadregionálního charakteru (T: nejbližší jednání ZMO)
T: 27. 1. 2014
O: Novotný Martin, primátor města
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
k bodu 10 části 3 usnesení ZMO z 16.12.2013 - Úplatné postoupení pohledávky SMOl
společnosti Reticulum Recovery, a. s.:
- podepsat smlouvu o úplatném postoupení pohledávky SMOl společnosti Reticulum
Recovery, a. s., za podmínek dle důvodové zprávy předložené ZMO
T: 27. 1. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
k bodu 13 části 3 usnesení ZMO z 16.12.2013 - Pojmenování ulic:
- informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle stanovených směrnic
T: 27. 1. 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
5. ukládá
k bodu 15 části 3 usnesení ZMO z 16.12.2013 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových
organizací - škol:
- informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 27. 1. 2014
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 23.

27

Trnkova ulice - parkoviště - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 36515/2013-91/1 z
Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 na realizaci projektu s názvem
12

"Trnkova ulice - parkoviště před domy 17-19"
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
4. ukládá
zařadit akci do soupisu nekrytých požadavků
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

28

IPRM – zařazení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a
konkurenceschopná Olomouc
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

29

Dolní náměstí - vymezení dopravního koridoru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 26.

30

Postup rekonstrukce železničního uzlu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
předložit aktualizaci uzavírek včetně objízdných tras
T: březen 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
3. nesouhlasí
s termínem uzavírky č. 9 dle předložené důvodové zprávy
4. ukládá
učinit veškeré kroky k posunutí uzavírky č. 9 na měsíce červenec a srpen 2014
T: březen 2014
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí stavebního odboru
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 27.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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