USNESENÍ
z 111. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 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

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 27. 1. 2014 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
1. záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/40/2008/Plh ze dne 19. 9. 2008 ve znění
dodatků č. 1 až č. 3 uzavřenou se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o.
Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2015, ke
změně výše nájemného od 1. 1. 2014 z 1.120,50 Kč bez DPH/plakátovací plocha/rok na
3.150,- Kč bez DPH/plakátovací plocha/rok, k vyjmutí části pozemku parc. č. 779/1 ostat. pl.
o výměře 4 m2 v k. ú. Chomoutov, části pozemku parc. č. 480/3 ostat. pl. o výměře 3 m2
v k. ú. Neředín, části parc. č 176/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce,
části pozemku parc. č. 451/21 ostat. pl. o výměře 4 m2 a části pozemku parc. č. 451/34
ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Povel, jehož součástí je plakátovací zařízení - plakátovací
plocha, vše obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy, k pronájmu dalších částí
pozemků parc. č. 779/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Chomoutov a parc. č. 480/4 ostat. pl.
o výměře 3 m2 v k. ú. Neředín, parc. č 176/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Topolany
u Olomouce, části pozemku parc. č. 451/21 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše obec Olomouc,
k upřesnění předmětu nájmu u částí pozemků parc. č. 419/3 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú.
Hejčín, jehož součástí je nyní plakátovací zařízení - válec, parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře 6
m2 v k. ú. Hodolany, jehož součástí je nyní plakátovací zařízení - plakátovací plocha, parc. č.
200 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Lošov, jehož součástí je nyní plakátovací zařízení válec, parc. č. 405/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, jehož součástí je
nyní plakátovací zařízení - válec, parc. č. 461 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Svatý Kopeček,
jehož součástí je nyní plakátovací zařízení - válec, a parc. č. 76/3 ostat. pl. o výměře 6 m2
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, jehož součástí je nyní plakátovací zařízení - plakátovací plocha,
vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.

2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 451/34 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc jehož součástí je plakátovací zařízení - plakátovací plocha dle důvodové
zprávy bod č. 1.3.
3. záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/50/2010/Plh ze dne 1. 9. 2010 ve znění
dodatku č. 1 uzavřenou se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. Změnou
smlouvy o nájmu by mělo dojít k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2015, ke změně výše
nájemného od 1. 1. 2014 z 1.000,- Kč bez DPH/plakátovací plocha/rok na 3.150,- Kč bez
DPH/plakátovací plocha/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
4. záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/57/2008/Plh ze dne 24. 11. 2008 ve znění
dodatku č. 1 uzavřenou se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. Změnou
smlouvy o nájmu by mělo dojít k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2015, ke změně výše
nájemného od 1. 1. 2014 z 1.054,- Kč bez DPH/plakátovací plocha/rok na 3.150,- Kč bez
DPH/plakátovací plocha/rok a k upřesnění předmětu nájmu, kdy se bude jednat o pronájem
části pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, konkrétně pak části zděného oplocení o výměře 4,6 m x 2,2 m, které je součástí
tohoto pozemku dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
5. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 624/42 ostatní plocha o celkové výměře 8,5 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 959/10 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
8. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1201/9 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 290/10 ostat. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
10. záměr pronajmout pozemek parc. č. 803/5 zahrada o výměře 787 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
11. záměr pronajmout pozemek parc. č. 14/28 zahrada o výměře 119 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 779 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1510 ostat. pl. o výměře 84 m2 v k. ú. Droždín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
14. záměr pronajmout pozemek parc. č. 173/1 zahrada o výměře 75 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 322 zast. pl., v k. ú. Povel, obec Olomouc,
konkrétně pak prostor o celkové výměře 51 m2 v 1.NP budovy č.p. 292, bydlení, ul.
Holečkova č.o. 9, která je součástí tohoto pozemku dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
16. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 642/3 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle
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důvodové zprávy bod č. 2.12.
17. předběžný záměr koupě pozemku parc. č. 415/4 ostat. pl. o výměře 549 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc ze SJM xxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.13.
18. pronájem části pozemku parc. č. 425/14 ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
19. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013, ve znění dodatků
č. 1 a č. 2, uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve vyjmutí
pozemku parc. č. st. 387 zast. pl. o výměře 1239 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová, jehož
součástí je budova č. p. 259 rodinný dům, z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové
zprávy bod č. 3.6.
20. svěření pozemku parc. č. st. 387 zast. pl. o výměře 1239 m2 v k. ú. Huzová, obec
Huzová, jehož součástí je budova č. p. 259 rodinný dům, do správy společnosti Správa
nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
21. změnu Smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/3/2013/S ze dne 18. 6. 2013 uzavřené se
panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
22. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení
včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 499 ostat. pl., parc. č. 779/18 orná půda a parc. č. 1935 ostat. pl., vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.8.
23. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na
pozemcích parc. č. 202/2, parc. č. 202/1, parc. č 200/1, parc. č. 200/3, parc. č. 231/1, vše
ostat. pl., v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.9.
24. změnu Smlouvy o nájmu ze dne 28. 8. 2002, ve znění dodatků č. 1 až č. 6 uzavřené se
společností SK SIGMA Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
25. podnájem části pozemku parc. č. st. 270, zast. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, konkrétně pak prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 209 m2 v 1. NP
budovy č. p. 322, bydlení, Horní náměstí č. o. 11, která je součástí tohoto pozemku pro
xxxxxxxx a xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
26. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013, ve znění dodatků
č. 1 a č. 2 uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve vyjmutí části
pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek o výměře 71 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
2. nevyhovuje žádosti
1. společnosti Plakát MB s.r.o. o pronájem plakátovacích zařízení, která jsou nyní součástí
pozemků parc. č. 419/3 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 46/2
ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře
4 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc, parc. č. 451/34 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc, parc. č. 405/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec
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Olomouc, parc. č. 461 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a parc.
č. 76/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.6.
2. společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. o poskytnutí jako výpůjčky
plakátovacích zařízení, která jsou nyní součástí pozemků parc. č. 419/3 ostat. pl. o výměře
4 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc, parc. č.
451/34 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. č. 405/1 ostat. pl.
o výměře 4 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 461 ostat. pl. o výměře
4 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a parc. č. 76/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
3. společnosti První kapitálová společnost, a.s. o snížení nájemného u pronájmu části
pozemku parc. č. 959/10 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
4. paní xxxxxxxxxxxxx o zachování nájemného ve výši 15.- Kč/m2/rok u pronájmu pozemku
parc. č. st. 1201/9 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.3.
5. pana xxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 803/5 zahrada o výměře 385 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
6. manželů xxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 1500 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
7. pana xxxxxxxxxxxxxx o snížení nájemného o 25% u pronájmu části parc. č. 1510 ostat. pl.
o výměře 84 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
8. xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 869 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
9. xxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 835/1 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
10. pana xxxxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č. 370/1 zahrada o výměře 593 m2
a parc. č. 370/5 zahrada o výměře 286 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.4.
11. paní xxxxxxx o zachování nájemného u pronájmu části pozemku parc. č. 425/14 ostat. pl.
o výměře 60 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve výši 4,- Kč/m2/rok dle
důvodové zprávy bod č. 3.5.
3. nevyhovuje
1. nabídce společnosti Plakát MB s.r.o. na pronájem částí pozemků parc. č. 202/1 ostat. pl.
o výměře 4 m2 v k. ú. Bělidla, parc. č. 1059/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 1134/1
ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 432/29 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc.
č. 401/17 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 443/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 419/3
ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 808/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č.
842/5 ostat. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 624/2 ostat. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 946 ostat. pl.
o výměře 4 m2, parc. č. 733/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 624/19 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. st. 1702 zast. pl. o výměře 5 m2, vše v
k. ú. Hodolany, parc. č. 1117 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 1929/1 ostat. pl. o celkové
výměře 10 m2, vše v k. ú. Holice o Olomouce, parc. č. 779/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú.
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Chomoutov, parc. č. 1414/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 1420/13 ostat. pl. o výměře
4 m2, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 70/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 72/5 ostat. pl.
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 290/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc.
č. 111/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 115/17 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú.
Lazce, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Lošov, parc. č. 246/1 ostat. pl. o výměře
4 m2 v k. ú. Nemilany, parc. č. 150/8 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 480/4 ostat. pl.
o výměře 3 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 800/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 1081
ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 590/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 590/3 ostat. pl.
o výměře 4 m2, parc. č. 604/2 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 2135 ostat. pl. o výměře
9 m2, parc. č. 1072 ostat. pl. o celkové výměře 12 m2, parc. č. 626/2 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 619/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 247/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č.
240/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 485/1 ostat. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 614/28 ostat.
pl. o výměře 4 m2, parc. č. 485/2 ostat. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 542 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 559/4 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 792/1 ostat. pl. o výměře 6 m2, vše v
k. ú. Nová Ulice, parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 622/5 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 600/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k.
ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 85/7 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 213 ostat. pl.
o výměře 4 m2, parc. č. 203/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 90/38 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 79/30 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 125/2 ostat. pl. o výměře 9 m2, parc. č.
105/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 124/6 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 95/25 ostat.
pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 328/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Olomouc-město,
parc. č. 116/17 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 451/21 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 311/8 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 495/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č.
451/34 ostat.pl. o výměře 5 m2 a parc. č. 350/19 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Povel,
parc. č. 405/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc. č. 1029/28 ostat.
pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, parc. č. 812/16 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 424/1
ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 267 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č.
461 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č 176/1 ostat. pl. o výměře
5 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce a parc. č. 76/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
2. nabídce společnosti Plakát MB s.r.o. na pronájem části pozemku parc. č. 69 ostat. pl.
o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
3. nabídce společnosti Plakát MB s.r.o. na pronájem části pozemku parc. č. st. 790
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak části
zděného oplocení o výměře 4,6 m x 2,2 m, které je součástí tohoto pozemku dle důvodové
zprávy bod č. 1.5.
4. neschvaluje
1. podání žaloby na vyklizení částí pozemků pronajatých společnosti INZERTNÍ AGENTURA
PROFIT s.r.o smlouvou o nájmu č. MAJ-EM-NS/ 40/2008/Plh ze dne 19. 9. 2008 ve znění
dodatků č. 1 až č. 3.
2. podání žaloby na vyklizení části pozemku parc. č. 69 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc pronajatého společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o
smlouvou o nájmu č. MAJ-EM-NS/50/2010/Plh ze dne 1. 9. 2010 ve znění dodatku č. 1 dle
důvodové zprávy bod č. 1.4.
3. podání žaloby na vyklizení části pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak části zděného oplocení o výměře 4,6 m
x 2,2 m, které je součástí tohoto pozemku, pronajatého společnosti INZERTNÍ AGENTURA
PROFIT s.r.o smlouvou o nájmu č. MAJ-EM-NS/57/2008/Plh ze dne 24. 11. 2008 ve znění
dodatku č. 1 dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
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5. bere na vědomí
1. že záměr schválený RMO dne 22. 10. 2013 změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/
40/2008/Plh ze dne 19. 9. 2008 ve znění dodatků č. 1 až č. 3 uzavřenou se společností
INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o., kdy změnou smlouvy o nájmu mělo dojít mimo jiných
ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2013 na dobu určitou do 31. 12. 2016,
nebude naplněn dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
2. obnovení smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/40/2008/Plh ze dne 19. 9. 2008 ve znění
dodatků č. 1 až č. 3 uzavřené se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. o rok, tj.
do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
3. že záměr schválený RMO dne 22. 10. 2013 změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc.
č. 69 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, kdy změnou smlouvy o nájmu
mělo dojít ke změně výše nájemného a ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2013
na dobu určitou do 31. 12. 2016, nebude naplněn dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
4. obnovení smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/50/2010/Plh ze dne 1. 9. 2010 ve znění
dodatku č. 1 uzavřené se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. o rok, tj. do
31. 12. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5. že záměr schválený RMO dne 22. 10. 2013 změnit smlouvu o nájmu části zdi přístavby
budovy čp. 889 na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
kdy změnou smlouvy o nájmu mělo dojít ke změně výše nájemného a ke změně doby nájmu
z doby určité do 31. 12. 2013 na dobu určitou do 31. 12. 2016, nebude naplněn dle
důvodové zprávy bod č. 1.5.
6. obnovení smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/57/2008/Plh ze dne 24. 11. 2008 ve znění
dodatku č. 1. uzavřené se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. o rok, tj. do
31. 12. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6. souhlasí
s návrhem estetické úpravy obřadní síně krematoria dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
7. uděluje
souhlas s užíváním části pozemku parc. č. st. 2205 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru o celkové výměře 60,70 m2 v 1.NP
budovy č. p. 1155, bytový dům, ul. Holická č. o. 51, která je součástí tohoto pozemku,
Charitě Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
8. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, bod 1.11 důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních
přípojek na pozemcích parc. č. 779/3 orná půda a parc. č. 1935 ostat. pl., vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 3.8.
2. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu 2, bod 3.10 důvodové zprávy ve věci
schválení změny smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu
vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 779/3 orná půda a parc.
č. 1935 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
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3. usnesení RMO ze dne 1. 11. 2011, bod programu 2, bod 3.10 důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy
a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 202/2 ostat. pl., parc. č. 202/1 ostat. pl., parc.
č 200/1 ostat. pl., parc. č. 200/3 ostat. pl., vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
9. ukládá
odboru majetkoprávnímu jednat se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o.
o podmínkách koupě plakátovacích zařízení z vlastnictví společnosti INZERTNÍ AGENTURA
PROFIT s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce v souladu s uzavřenými
smlouvami o nájmu s touto společností a jednat o změně smluv o nájmu dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
T: 3. 3. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru
10. ukládá
odboru ekonomickému zajistit v Zastupitelstvu města Olomouce projednání úpravy zřizovací
listiny organizace Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace, spočívající
v rozšíření a úpravě nemovitého majetku, s kterým má právo organizace Zoologická zahrada
Olomouc, příspěvková organizace hospodařit, dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
T: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. koupi pozemku parc. č. 235/131 ostatní plocha o výměře 1 560 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc z vlastnictví společnosti K – stav stavební a.s. do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 1,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
2. prodej části pozemku parc. č. 68/3 ostat. pl. (dle GP parc. č. 68/10 ostat. pl.) o výměře
96 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxx za kupní cenu ve výši 222 477,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
3. prodej části pozemku parc. č. 806/1 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 29 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 097,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.4.
4. prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/34 lesní
pozemek) o výměře 71 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 121 177,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
5. prodej pozemku parc. č. st. 40/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Černovír, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná stavba, která není
součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a pozemku parc. č. 18/5 zahrada
v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména
garáž, přístřešek, zpevněná plocha a přípojka kabelového vedení NN, které nejsou součástí
tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, panu xxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši
389 910,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti paní xxxxxx o prodej pozemku parc. č. 173/1 zahrada v k. ú. Lazce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
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2. žádosti paní xxxxx o koupi přístřešku zastávky MHD a novinového stánku s přípojkou NN
umístěných na části pozemku parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 9 m2 a na části pozemku parc.
č. 5/8 ostat. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku č.
362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543,
544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na
společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.
ú. Povel, obec Olomouc formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 750.000,Kč. Bytová jednotka je obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. Nabídky budou
doručeny do 24. 3. 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 NEDVĚDOVA 11“. Na
obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí,
nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a
IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště). Nabídky musí
dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet statutárního
města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu
města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně
vrácena. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc
si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu se
uskuteční individuálně po dohodě, dle důvodové zprávy bod 1.1.
2. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku č.
1109/4 v domě č. p. 1108, 1109 (Sokolská 27, 29) na pozemcích parc. č. st. 16/1, 16/2, oba
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na
společných částech domu č. p. 1108, 1109 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
738/7916 na pozemcích parc. č. st. 16/1, 16/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši
825.000,- Kč. Bytová jednotka je obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. Nabídky
budou doručeny do 24. 3. 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 SOKOLSKÁ 29“. Na
obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu za předmětné nemovité věci, nabídka
bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a
IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídka musí dále
obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet statutárního města
Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně
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vrácena. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc
si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu se
uskuteční individuálně po dohodě, dle důvodové zprávy bod 1.2.
3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem pana xxxxx o snížení kupní ceny předmětných nemovitých věcí ze dne 10. 5. 2012
a 31. 5. 2013, dle důvodové zprávy bod 1.3.
4. schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor a pozemků ze dne 31. 8. 2011 ve znění
dodatku č. 1 a č. 2 na pronájem jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to
nebytové jednotky č. 95/3 v domě č. p. 95, objekt k bydlení, Blažejské náměstí č. o. 10, na
pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti
2428/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 312 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak prostor sloužící k podnikání o výměře
242,80 m2 v 1.NP a 1.PP domu č. p. 95 a pozemku parc. č. 543 ostatní plocha o výměře
37 m2, pozemku parc. č. 58/1, zahrada o výměře 40m2, pozemku parc. č. 99/10 zahrada
o výměře 185 m2 a pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2,
na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, jiná stavba, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně výše
nájemného, dle důvodové zprávy bod 1.3., varianta B)
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to 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, pozemku parc. č. 543 ostatní plocha, pozemku parc. č. 58/1,
zahrada, pozemku parc. č. 99/10 zahrada a pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a
nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, jiná stavba, která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 6.210.467,- Kč, která
bude uhrazena ve dvou splátkách, když první splátka ve výši 3.105.234,- Kč bude kupujícím
uhrazena prodávajícímu do 31. 12. 2014 a druhá splátka ve výši 3.105.233,- Kč bude
kupujícím uhrazena prodávajícímu do 31. 12. 2015, dle důvodové zprávy bod 1.3., varianta
B)
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to
bytovou jednotku č. 195/5 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1054/21698 na
společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1054/21698 na
pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
manželům xxxxxxxxxxxx, a to do 31. 12. 2014, dle důvodové zprávy bod 1.4.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1080/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 579 (Foerstrova 22),
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, za kupní cenu
celkem ve výši 133.000,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 57/1000 do SJM xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 do SJM xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 do SJM xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
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- podíl o velikosti 58/1000 xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 59/1000 do SJM xxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.847,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 do SJM xxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 76/1000 xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 10.108,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 21/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.793,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 55/1000 do SJM xxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.315,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 1.5.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 290 zahrada a části pozemku parc. č. 467 ostatní plocha (dle GP
díl „a“ zahrada) o výměře 9 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za kupní cenu ve
výši 102.500,- Kč Společenství vlastníků jednotek domu Polská 70, Olomouc, dle důvodové
zprávy bod 1.6.
9. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 220 zahrada o výměře 147 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc Společenství pro dům Dukelská 1033/15, Olomouc-město, dle důvodové
zprávy bod 2.1.
10. schvaluje
pronájem pozemku parc. č. st. 1297 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 398 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, manželům xxxxxxx a manželům xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové
zprávy bod 2.2.
11. schvaluje
úhradu částky ve výši 258,- Kč za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. st. 347 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky,
dle důvodové zprávy bod 2.3.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Majetkoprávní záležitosti OI

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

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 668/15 ostatní plocha o výměře
151 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 1
předložené důvodové zprávy.
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření směnné smlouvy týkající se směny části pozemku parc.č. 473/3 zahrada v k.ú.
Droždín, obec Olomouc o výměře cca 250 m2, ve vlastnictví statutárního města Olomouce
za část pozemku parc.č. 221/36 orná půda v k.ú. Droždín, obec Olomouc výměře cca 30 m2,
ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxx. Doplatek bude stanoven ve výši dle důvodové zprávy,
dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 14014 - ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična dodatečné stavební práce, zahájení, komise

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

2. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem „ZŠ Svatoplukova 11 – tělocvična – dodatečné stavební práce“, archivní
číslo 14014.
b) zájemce, který bude vyzván k jednání a podání nabídky dle DZ.
3. ustavuje
komisi pro jednání se zájemcem a posouzení nabídky ve složení dle důvodové zprávy.
4. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Veřejná zakázka č. 14012 - Rozvoj výstaviště Flora - dodatečné
stavební práce II. - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „ Rozvoj výstaviště Flora - dodatečné
stavební práce II.", archivní číslo 14012 ve variantě A
2. ustavuje
komise ve variantě A důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA, k podpisu všech rozhodnutí souvisejících
s touto veřejnou zakázkou
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.
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7

Veřejná zakázka č. 14003 - Dodávka rolby pro zimní stadion zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem „Dodávka rolby pro zimní stadion“ archivní číslo 14003.
2. schvaluje
a)
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky
zadávacího řízení,
b)
seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle důvodové
zprávy.
3. ustavuje
a)
v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve
složení dle důvodové zprávy,
b)
v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace
ve složení dle důvodové zprávy,
c)
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
4. pověřuje
náměstka primátora Jana Holpucha, RNDr., Ph.D.
a)
ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b)
k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto
veřejnou zakázkou,
c)
k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 2.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS:
xxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc - bezbariérový byt
d)
na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Žižkovo náměstí 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc - na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc - DPS
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a, b)
3.
se snížením nájemného:
xxxxxxx a xxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc
dle upravené důvodové zprávy bod 3)
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4.
se zvýšením nájemného:
xxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc
dle upravené důvodové zprávy bod 3)
3. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod 4)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

9

Rozpočtové změny roku 2014

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2014 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2014 dle
upravené důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2014 dle upravené důvodové zprávy - část B
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.

10

Vyhodnocení
vymáhání
pohledávek
a rozhodovacích činností MMOl

ze

správních

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

2. žádá
předložit na příštím jednání RMO zprávu exekutorského úřadu Mgr. Ing. Opletala k postupu
ve věci vymáhané pohledávky dle přílohy důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
do smluv s exekutory vložit formulaci o povinnosti prokazatelně informovat oprávněného o
záměru provést exekuci prodejem nemovitosti v případech bagatelních pohledávek
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
15

4. ukládá
v podobných případech provádět konzultaci s odborem sociálních věcí MMOl , aby lidé
nepropadli sociální sítí
T: průběžně
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Lokality dětských hřišť na rok 2014

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

2. schvaluje
realizaci dětských hřišť v navrhovaných lokalitách v roce 2014 dle důvodové zprávy
3. ukládá
odboru koncepce a rozvoje seznámit KMČ s výsledkem projednání v radě města
T: 3. 3. 2014
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. ukládá
odboru koncepce a rozvoje zajistit podklady a předat odboru investic
T: 3. 3. 2014
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5. ukládá
odboru investic realizovat dětská hřiště dle zpracovaných návrhů
T: červenec 2014
O: vedoucí odboru investic
6. ukládá
odboru investic zahájit přípravu zadávacího řízení na dodavatele dětských hřišť od roku 2015
T: 3. 3. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.
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Dopravní hřiště SEMAFOR

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

Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 11.

16

13

ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště

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

2. schvaluje
další postup při zpracování PD při zachování limitu realizační ceny 5 mil. Kč včetně DPH dle
diskuse v RMO
3. ukládá
odboru investic ihned pokračovat ve zpracování PD při zachování limitu realizační ceny
5 mil. Kč včetně DPH dle diskuse v RMO
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.
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Cyklostezka Velkomoravská - most přes Moravu

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

2. schvaluje
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
3. schvaluje
zahájení výběrového řízení VZMR na zpracovatele projektové dokumentace dle důvodové
zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 13.

15

Lošov - komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup projektové přípravy na rekonstrukce komunikací na ulicích Hliník, Pod Hvězdárnou,
Zlaté Doly a Liškovská v souladu s DZ a jejími oddíly C.1, C.2, C.3 a C.4
3. ukládá
odboru dopravy převzetí dešťové kanalizace na ulici Hliník do evidence majetku a zajištění
jejího budoucího provozování
T: leden 2015
O: vedoucí odboru dopravy
17

4. ukládá
ukládá odboru majetkoprávnímu převzetí dešťové kanalizace na ulici Zlaté Doly do evidence
majetku a zajištění jejího budoucího provozování
T: leden 2015
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 14.

16

Horní náměstí - osvětlení

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

2. schvaluje
přímé zadání zpracování PD dle bodu 2 upravené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit RMO návrh postupu realizace
T: 3. 3. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 15.

17

ZOO Olomouc - úhrada PD

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

2. ukládá
ekonomickému odboru zajištění rozpočtové změny dle bodu B) 1. důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 16.

18

Fort Tafelberg

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
upravenou projektovou dokumentaci dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 17.

18
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Mlýnský potok - jez

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
další postup dle bodu C) 2 důvodové zprávy
3. ukládá
odboru investic pokračovat dle bodu C) 2 důvodové zprávy a dopracovat variantu C) 2 do
DUR
T: 3. 3. 2014
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
předložit aktuální stav řešení protipovodňových opatření na území města
T: 3. 3. 2014
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru životního prostředí
vedoucí odboru ochrany
vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 18.

20

Smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti

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

2. souhlasí
s výší příspěvků obcí pro rok 2014 dle návrhu odboru dopravy a s obecným zněním smlouvy
s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
předložit smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti na zasedání ZMO
T: zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 19.

19

21

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20.

22

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: 21.

23

Optická přípojka Horní náměstí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
s rozkopávkou Horního náměstí

3. ukládá
prověřit trasy podzemních kolektorů a předložit RMO informaci včetně zvážení vybudování
podzemní přípojky elektřiny
T: březen 2014
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22.

24

Příspěvky v oblasti ochrany obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
příspěvky v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí odboru ochrany
4. ukládá
předložit k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí odboru ochrany
5. pověřuje
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 3. 3. 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
6. ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOl u projektů - žádostí nad 50 000 Kč
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 23.

25

Prevence kriminality

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2014 dle příloh č.1, č.2,
č.3 důvodové zprávy
3. schvaluje
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle přílohy č.4 důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn u žádostí do 50 000 Kč
4. souhlasí
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle přílohy č.4 důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn u žádostí nad 50 000 Kč
5. ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOl u projektů - žádostí nad 50 000 Kč
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
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6. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle přílohy č.4 důvodové zprávy a v souladu s Pravidly
pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T: březen 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
7. ukládá
předložit návrh Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2014 ke schválení
Zastupitelstvu města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Rada města Olomouce
8. ukládá
předložit Žádost o poskytnutí dotace na Program prevence kriminality města Olomouce na
rok 2014 a Plán preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012-2015 na Ministerstvo
vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje
T: 3. 3. 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 24.

26

Petice obyvatel Holické 51

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

2. souhlasí
s návrhem odpovědi dle důvodové zprávy
3. ukládá
ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25.

27

Převod památníku americkým letcům

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

2. ukládá
ekonomickému odboru zajistit projednání úpravy zřizovací listiny organizace Hřbitovy města
Olomouce, příspěvková organizace, spočívající v rozšíření majetku nezapsaného v katastru
nemovitostí, s kterým mají právo Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace,
hospodařit, dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
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Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.

28

Kontrola hospodaření u FZŠ Tererovo nám. 1, Olomouc za rok
2012

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

Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 27.

29

Zástupci města ve svazku obcí Vodovod Pomoraví

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

2. doporučuje zastupitelstvu města
odvolat a jmenovat zástupce SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit zastupitelstvu města návrh na odvolání a jmenování zástupců města ve svazku
obcí Vodovod Pomoraví dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 28.

30

Dodatek č.8 - 2014 ke Smlouvě k zajištění péče o parky,
rozárium a botanickou zahradu

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

2. schvaluje
uzavření dodatku č. 8 - 2014 ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou
zahradu ve městě Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
3. ukládá
primátorovi podepsat dodatek č.8 - 2014 dle důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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31

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 6,
dle předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 6,
dle předložené důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 6,
dle předložené důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 64,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 30.

32

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

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

2. doporučuje zastupitelstvu zvolit
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící Okresního
soudu v Olomouci pro funkční období 2014 - 2018 dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy na
nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 31.
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 32.

34

Holická 51 - závěrečné vyhodnocení projektu

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

2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Holická 51 - rekonstrukce
bytového domu" včetně příslušných výpisů z bankovního účtu č. 5459742/0800 minimálně do
konce roku 2023 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlášenou
v rámci realizace projektu "Holická 51 - rekonstrukce bytového domu" minimálně do konce
roku 2023 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Holická 51 –
rekonstrukce bytového domu" minimálně do konce roku 2023 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj.
do 30. 8. 2018) a během této doby nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace
bez předchozího písemného souhlasu řídícího orgánu prodat, převést, vypůjčit či pronajmout
jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné břemeno ani
nesmí být předmětem zástavního práva dle bodů 3.1 a 3.2 důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru
6. ukládá
vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu během období
realizace projektu a po dobu pěti let ode dne ukončení jeho realizace (tj. do 30.8.2018)
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
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7. ukládá
zrušit zvláštní účet č. 5459742/0800 projektu "Holická 51 – rekonstrukce bytového domu" dle
bodu 2.4 důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
8. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

35

Povel RC2 - závěrečné vyhodnocení projektu

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

2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Povel - obytná zóna - revitalizace
a regenerace sídliště - RC2" včetně příslušných výpisů z bankovního účtu č. 5459662/0800
minimálně do konce roku 2023 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlášenou
v rámci realizace projektu "Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště - RC2"
minimálně do konce roku 2023 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Povel - obytná zóna revitalizace a regenerace sídliště - RC2" minimálně do konce roku 2023 dle bodu 3.3
důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj.
do 30. 9. 2018) a během této doby nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace
bez předchozího písemného souhlasu řídícího orgánu prodat, převést, vypůjčit či pronajmout
jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné břemeno ani
nesmí být předmětem zástavního práva dle bodů 3.1 a 3.2 důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru životního prostředí
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6. ukládá
správcům (příslušným odborům MMOl) zajistit, aby majetek pořízený z dotace negeneroval
příjmy po dobu udržitelnosti projektu (tj. do 30. 9. 2018) dle popisu uvedeném v závěru
důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru životního prostředí
7. ukládá
vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu během období
realizace projektu a po dobu pěti let ode dne ukončení jeho realizace (tj. do 30.9.2018)
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru životního prostředí
8. ukládá
zrušit zvláštní účet č. 5459662/0800 projektu "Povel - obytná zóna - revitalizace a
regenerace sídliště - RC2" dle bodu 2.4 důvodové zprávy
T: 10. 2. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
9. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.

36

ZŠ Rožňavská - energetická opatření - schválení podmínek
dotace

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

2. schvaluje
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 115D222003006/2 a dle Smlouvy č.
12122223 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
2007-2013 na realizaci projektu s názvem "ZŠ Rožňavská – energetická opatření"
3. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy č. 12122223 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 pro projekt
s názvem "ZŠ Rožňavská – energetická opatření"
4. schvaluje
složení realizačního týmu dle bodu 3 důvodové zprávy
5. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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37

Dotované akce - stav přípravy

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

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

38

Organizační záležitosti - organizační změny
živnostenském Magistrátu města Olomouce

v

odboru

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

2. schvaluje
organizační změny v odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 2.
2014
3. ukládá
předložit Radě města Olomouce dodatek Organizačního řádu MMOl a MPO
T: 10. 2. 2014
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 37.

39

Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu
o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"

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

2. schvaluje
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o cestovních náhradách statutárního města Olomouce" dle
předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 37. 1.

40

Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Vnitřního předpisu pro
zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města Olomouce
k soukromým účelům"

Rada města Olomouce po projednání:
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1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 4 "Vnitřního předpisu pro zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města
Olomouce k soukromým účelům" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 37. 2.

41

Realizace opatření v hospodaření společnosti LMO, a. s., na
základě provedeného auditu

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2. bere na vědomí
přijatá opatření z auditu
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 39.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Ing. Ivo Vlach v. r.
1. náměstek primátora
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