USNESENÍ
z 112. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 2. 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 10. 2. 2014 dle předložené důvodové
zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. změnu svěření části své působnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. sazby pachtovného dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
3. uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč panu xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
2. nevyhovuje žádosti
společnosti K – stav stavební, a.s. o pronájem části pozemku parc. č. 696/1 ostat. pl.
o výměře 1 670 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
3. neschvaluje
navýšení nájemného o inflační koeficient ve výši 1,4% dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
4. souhlasí
s prodloužením termínu splatnosti ročního nájemného za pronájem pozemku parc. č. 1654/4
orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
5. bere na vědomí
postup při uplatňování sazeb nájemného a úplaty za zřízení věcných břemen dle důvodové
zprávy bod č. 1.3.

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. prodej pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, na kterém
se nachází stavba jiného vlastníka – trenažér pro koně, která není součástí tohoto pozemku
a nebude předmětem převodu, společnosti MORAVO trading spol. s r. o. za kupní cenu
ve výši 606 191,- Kč bez DPH se zdůvodněním dle důvodové zprávy za podmínky doložení
faktur dokládajících skutečně vynaložené náklady na odstranění ekologické zátěže dle
důvodové zprávy bod č. 1.4.
2. služebnost cesty přes pozemek parc. č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce za účelem využívání této služebnosti veřejností dle
důvodové zprávy bod č. 1.4.
3. uzavření dohody o zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy se společností
MORAVO trading spol. s r. o. přes pozemek parc. č. 21/24 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
4. služebnost cesty přes pozemek parc. č. 21/24 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc
ve vlastnictví společnosti MORAVO trading spol. s r. o. ve prospěch statutárního města
Olomouce za účelem využívání této služebnosti veřejností dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5. uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě smlouvy o uzavření budoucí
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/28/2010/Hoa s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
6. uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě plánovací smlouvy č. MAJ-INB/20/2010/Hoa s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti K – stav stavební, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 696/1 ostat. pl.
o výměře 1 670 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 19 (Dolní náměstí 47), stavba občanské vybavenosti,
na pozemku parc. č. st. 442 zastavěná plocha a nádvoří a část pozemku parc. č. st. 442
zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. st. 442 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
425 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 39.000.000,- 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.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí
a budoucí záměr využití.
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.000.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně vrácena.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
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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 budou doručeny do 21. 5. 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 DOLNÍ
NÁMĚSTÍ 47“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné
vrácení nabídek.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Prohlídka nemovitých věcí
se uskuteční dne 14. 3. 2014 v 9:30 hod.
Informace o prodávaných nemovitých věcech, nájemních smlouvách a znaleckém 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
455.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle upravené důvodové zprávy bod 1.1.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti umístění, opravy, údržby a montáže (resp. demontáže) domovního
znamení „Dům u stříbrného rýče“ sestávající z rýče stříbrné barvy, které je součástí projektu
Jednotný styl značení památek a památných domů, na budově č. p. 19 (Dolní náměstí 47)
na pozemku parc. č. st. 442 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, a to konkrétně umístěného na fasádě nad vchodem do budovy ve prospěch
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.1.
4. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 200 (Dolní náměstí 2), bytový dům, na pozemku parc. č. st. 621
zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 39.000.000,- 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.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí
a budoucí záměr využití.
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.000.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně vrácena.
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 budou doručeny do 9. 4. 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 DOLNÍ
NÁMĚSTÍ 2“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné
vrácení nabídek.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční dne 14. 3. 2014 v 09:00 hod. Informace
o prodávaných nemovitých věcech, uzavřených nájemních smlouvách 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
459, 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle upravené důvodové zprávy bod 1.2.
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5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti přístupu a užívání budovy č. p. 200 (Dolní náměstí 2) na pozemku parc.
č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je
zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáže (resp. demontáže)
a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie
a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové
cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie,
ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.2.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti stezky k budově č. p. 200 (Dolní náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621
zastavěná plocha a nádvoří a k pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu
veřejnosti podloubím budovy č. p. 200 (Dolní náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, ve prospěch
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.2.
7. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 184 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 853 (Mariánská 7), bydlení, formou obálkové
metody.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 15.620.000,- 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 1.500.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně vrácena.
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 budou doručeny do 9. 4. 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
MARIÁNSKÁ 7“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 13. 3. 2014 ve 14:30 hod. Informace o prodávané
nemovité věci a uzavřených nájemních smlouvách včetně znaleckého a statických posudků
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 1.3.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 184 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 853 (Mariánská 7),
bydlení, přičemž obsahem služebnosti je umístění, vedení, provoz, kontrola, oprava, údržba,
montáže (resp. demontáže) a modernizace veřejného osvětlení (podružná skříň RVOO
včetně napájecích kabelů, výložník, svítidlo) na budově č. p. 853 (Mariánská 7) ve prospěch
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.3.
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9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 184 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 853 (Mariánská 7),
bydlení, přičemž obsahem služebnosti je umístění, kontrola, oprava, údržba, montáže (resp.
demontáže) informační tabulky na budově č. p. 853 (Mariánská 7), bydlení, která je součástí
projektu Jednotný styl značení památek a památných domů, ve prospěch statutárního města
Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.3.
10. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 573 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 359 (Politických vězňů 2), bytový dům, 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 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji
předmětné nemovité věci.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci a budoucí
záměr využití.
Nabídka 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 případně vrácena.
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 budou doručeny do 9. 4. 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 11. 3. 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 upravené důvodové zprávy bod 1.4.
11. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit vrácení doručené nabídky v neotevřené obálce společnosti
Apollon Property, uzavřený investiční fond, a.s., dle upravené důvodové zprávy bod 1.4.
T: 24. 2. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
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, montáže (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
(Politických vězňů 2), ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod
1.4.
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13. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 197 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dětřichov
nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, jehož součástí je zejména budova č. p. 132,
rodinný dům, pozemek parc. č. 209/3 zahrada a pozemek parc. č. 209/2 orná půda, oba
v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, formou obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 958.000,- 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.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí
a budoucí záměr využití.
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 vrácena.
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 budou doručeny do 9. 4. 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
DĚTŘICHOV 132“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce
pro případné vrácení nabídek.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční dne 12. 3. 2014 ve 14:30 hod. Informace
o prodávaných nemovitých věcech, nájemní smlouvě a znaleckém posudku lze získat
na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 459, 588 488 455.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.6.
14. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352 (Tomkova 40), objekt občanské vybavenosti,
formou obálkové metody.
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 věcí.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věcí a budoucí
záměr využití.
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 budou doručeny do 21. 5. 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
TOMKOVA 40“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné
vrácení nabídek.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka nemovité věcí se uskuteční dne 8. 4. 2014 ve 10:00 hod. nebo individuálně
po dohodě. Informace o prodávané nemovité věci, nájemní smlouvě, statickém posudku
a znaleckém posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním,
oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt:
588 488 459, 588 488 455.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
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odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.7.
15. bere na vědomí
nabídku společnosti SENIOR DOMY POHODA a.s. zřízení a provozování domova
pro seniory a domova se zvláštním režimem, dle důvodové zprávy bod 1.7.
16. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku
č. 136/4 v domě č. p. 136 (Černá cesta 2) na pozemcích parc. č. st. 347, 353, oba zastavěná
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na společných částech
domu č. p. 136 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na pozemku parc. č. st.
353 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, formou
obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 935.000,- Kč.
Kupní cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující
je povinen kupní smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí.
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 vrácena. 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 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 ČERNÁ
CESTA 2“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné
vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka bytu se uskuteční dne 25. 2. 2014 v 8:30 hod. Informace o prodávaných
nemovitých věcech a znaleckém 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, 588 488 456.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.8.
17. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku
č. 79/1 v domě č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1 zastavěná
plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 713/4691 na společných částech
domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 713/4691 na pozemku parc. č. st.
63/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, formou
obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 928.625,- Kč.
Kupní cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující
je povinen kupní smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí.
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 vrácena. 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 24. 3. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města
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Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
GORAZDOVO NÁM. 4“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce
pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka bytu se uskuteční dne 25. 2. 2014 v 9:00 hod. Informace o prodávaných
nemovitých věcech a znaleckém 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, 588 488 456.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.9.
18. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku
č. 722/2 v domě č. p. 722 (Vančurova 3) na pozemku parc. č. st. 1009 zastavěná plocha
a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na společných částech domu č.
p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové
metody.
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 1.275.000,- Kč.
Kupní cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující
je povinen kupní smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí.
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 vrácena. 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 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
VANČUROVA 3“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné
vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka bytu se uskuteční dne 25. 2. 2014 v 9:30 hod. Informace o prodávaných
nemovitých věcech a znaleckém 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, 588 488 456.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.10.
19. bere na vědomí
žádost nájemců ze dne 26. 1. 2014 ve věci prodeje bytových domů na adrese Olomouc,
Synkova 11, 13, 15 s tím, že problematika prodeje předmětných nemovitých věcí bude
opětovně projednána na příštím jednání RMO, dle důvodové zprávy bod 1.11.
20. nevyhovuje
žádosti TJ Sv. Kopeček ve věci pokračování nájemní smlouvy č. majpráv. 810/94/Pl,
ve znění dodatků č. 1 až 3, části pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 375 m2
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
21. schvaluje
úhradu částky ve výši 495,- Kč za bezesmluvní užívání pozemků parc. č. st. 836, 837 a 838,
vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a částky
ve výši 697,- Kč za bezesmluvní užívání pozemků parc. č. st. 854 a 855, oba zastavěná
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plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, vše ve vlastnictví
České republiky, dle důvodové zprávy bod 2.2.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 13100 - Nákup služeb na řízení projektu/
poradenská činnost - revokace zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Nákup služeb na řízení projektu / poradenská činnost", archivní číslo
13100.
2. ruší
usnesení RMO č. 94, bod 7 ze dne 27.8.2013.
3. souhlasí
s provedením zadávacího řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 14017 - Bezbariérové komunikace, trasa K zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Bezbariérové komunikace, trasa K", archivní číslo 14017.
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 JUDr. Martina Majora, MBA.
a)
ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b)
k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto
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veřejnou zakázkou,
c)
k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů.
5. ukládá
a) zařadit do návrhu plánu investic částku ve výši 7.280 tis. Kč.
b) předložit ZMO návrh na zařazení akce do plánu investic na rok 2014.
T: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.

6

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

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komise jmenovanou RMO k veřejné
zakázce s názvem "ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična - dodatečné stavební práce", archivní
číslo 14014.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.

7

1/2 Maraton

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s konáním 1/2 Maratonu v trase dle varianty A) důvodové zprávy
3. ukládá
ve spolupráci s organizátory zajistit dostatečnou informovanost občanů o dopravních
omezeních
T: 12. 5. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.

10

8

Rozpočtové změny roku 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 - část A, část B
a část C
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 a část C
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část B a část C
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) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 4, velikosti 2+kk se xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Synkova 4, Olomouc, č.b. 29, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1b)
c) tř. Kosmonautů 18, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 se xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d)
e) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e)
f) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 11, ve 4. NP, o velikosti 2+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1f)
g) Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g)
h) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h)
ch) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1ch)
i) Purkyňova 3, č.b. 1, o velikosti 2+1 se xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i)
j) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+0 se xxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a)
k) tř. Kosmonautů 18, č.b. 9, o velikosti 1+1s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b)
l) Holická 51, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2c)
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s nájemci:
a)
na 2 roky nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
b)
na 2 roky s nájemci - DPS:
xxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Anton, Na Trati 80, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
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d)
na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx,Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxx, xxxxxx, Synkova 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc, DPS - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxx, xxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, I.P. Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc - na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a, b)
3.
s převedením nájemní smlouvy po odstěhování nájemce:
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
4.
se snížením nájemného:
xxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
4. schvaluje
výpověď z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc, č.b. 15
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 2
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 5
dle důvodové zprávy bod 7 a, b, c)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

14
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Nový územní plán - informace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 8.

11

Záměr v lokalitě bývalých kasáren 9.května - BEA

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. ustavuje
pracovní skupinu ve složení dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
pracovní skupině projednat záměr v lokalitě bývalých kasáren 9. května se zástupci investora
T: 10. 3. 2014
O: pracovní skupina
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.
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Dr. Milady Horákové - dopravní opatření

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup ve věci smluvní sankce dle bodu C) 2 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10.
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ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
další postup při zpracování DPS dle varianty B
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3. ukládá
odboru investic postupovat v dopracování DPS dle varianty B
T: 24. 2. 2014
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
odboru investic uzavřít dodatek k SOD se zhotovitelem PD ve smyslu schválené varianty.
T: 24. 2. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

14

Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu.
2. souhlasí
s užíváním objektu "Dostavba výstavního pavilonu A2 (SO 02)" po dobu zkušebního provozu
Výstavištěm Flora Olomouc, a. s., dle skutečností uvedených v této upravené důvodové
zprávě.
3. ukládá
uzavření upravené smlouvy o výpůjčce s Výstavištěm Flora Olomouc, a. s., dle výše
uvedené upravené důvodové zprávy v termínu od 12.2.2014.
T: 24. 2. 2014
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
postupovat dle upravené důvodové zprávy
T: 24. 2. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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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: 13.

16
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Tuning Meeting 7

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi SMOl a společností Jeseniatour CK pro pořádání akce
Tuning Meeting 7 na letišti v roce 2014
3. ukládá
podepsat smlouvu o spolupráci
T: 24. 2. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.

17

Změny JŘ a dodatek č. 7 s DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu jízdního řádu linky č. 12 dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy s platností od 2.3.2014
3. schvaluje
dodatek č. 7 s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy
4. ukládá
podepsat dodatek č. 7 s dopravcem DPMO, a.s.
T: 24. 2. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s DPMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s DPMO, a.s.
T: 24. 2. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

17

Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16.

19

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HEYDAY, v ulici
Pavelčákova 10/12, Olomouc, v rozsahu 28 m2, pro žadatele p.Lukáše Římského, Horní
náměstí 583, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2014.
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRATTORIA v ul.
tř.Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 86,46 m2 pro žadatele p. Jiřího Doležílka, Dlouhá 38,
772 00 Olomouc, na dobu od 25.3. do 31.10. 2014.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 101,26 m2 pro žadatele f.AVINCOFFE
s.r.o., Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.5. do 31.10. 2014.
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA
MADLEN na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 74,25 + 0,5 m2 pro žadatele p. Josefa
Endla, Domovina 6, 779 00 Olomouc, na dobu od dobu od 1.4. do 31.10. 2014.
6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení Mikulovská
restaurace a vinárna ulici 28.října 3, Olomouc, v rozsahu 40 m2 pro žadatele pí. Hanu
Kalinovou, Heyrovského 27 , 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2014.
7. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Moravská restaurace
na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 66,68 m2 pro žadatelku pí.Blanku Matějovou,
Karafiátova 13, 779 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2014.
8. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice RADEGAST
v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 pro žadatele p. Jindřicha Kolovratníka ,
U Potoka 244, 783 14 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2014.
9. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT
CAESAR před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 234 m2
pro žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí, 772 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10.
2014.
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní

provoz restauračního zařízení VARNA v ulici
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Riegrova 6, Olomouc, v rozsahu 63,9 m2 pro žadatele fu.SIXTY SECONDS, spol.s r.o.,
Rolsberská 41, 779 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2014.
11. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POD LIMPOU
na Dolním náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 47,5 m2 pro žadatele f.AVINCOFFE s.r.o.,
Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.5. do 31.10. 2014.
12. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ PALÁC v ulici
1.máje 27, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele f. GRAND HOTEL PALÁC a.s.,
Litovelská 3, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.10. 2014.
13. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení FAIR PLAY CLUB
v ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. Michala Domese, Zahradní
13, Samotišky 379, 772 00 Olomouc, na dobu od 1. 4. do 31.10. 2014.
14. schvaluje
předloženou dohodu pro odsouhlasené předzahrádky dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17.

20

Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže do výše 50.000,--Kč dle upravené
přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3. souhlasí
s příspěvky nad 50.000,--Kč dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn
4. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit příspěvky nad 50.000,--Kč včetně rozpočtových
změn
5. ukládá
předložit příspěvky nad 50.000,--Kč ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce
T: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
6. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 24. 2. 2014
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

19
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Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s příspěvky v oblasti podpory mateřských škol jiných zřizovatelů dle přílohy důvodové zprávy
včetně rozpočtových změn
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit příspěvky v oblasti podpory mateřských škol jiných
zřizovatelů
4. ukládá
předložit příspěvky ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce
T: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

22

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol,
Smlouva o bezúplatném převodu majetku příspěvkové
organizaci - škole

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol zřizovaných SMOl dle bodu 1
důvodové zprávy a dle příloh č. 1 - 3 důvodové zprávy
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací
- škol zřizovaných SMOl
4. ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol zřizovaných SMOl
na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T: zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
5. schvaluje
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku SMOl příspěvkové organizaci - škole
dle bodu 2 důvodové zprávy a dle přílohy č. 4 a 5 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

20

23

Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova
1 - vratka finančních prostředků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1
vrácení finančních prostředků dle důvodové zprávy
T: 24. 2. 2014
O: ředitelka příspěvkové organizace
3. schvaluje
rozpočtovou změnu související s vratkou finančních prostředků dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace
T: 24. 2. 2014
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

24

Návrh dodatků Zřizovacích listin příspěvkových organizací
Zoologická zahrada Olomouc a Hřbitovy města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatky ke Zřizovacím listinám dle důvodové zprávy
Předložil:

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

25

Realizace Dohody o spolupráci na spojení Divadla hudby a
Muzea umění Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o vypořádání stavu rezervního a investičního fondu a majetku Divadla Hudby
Olomouc
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3. pověřuje
Ing. Ivo Vlacha, náměstka primátora k podpisu účetní závěrky a daňového přiznání za rok
2013
Předložil:

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Příspěvky v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí finanční podpory v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy, včetně
rozpočtových změn
3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí finanční podpory dle upravené důvodové zprávy v souladu
s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 24. 3. 2014
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
4. ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč
T: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Umělý vodácký kanál - prezentace záměru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
prezentovaný záměr
2. ukládá
předložit výsledky studie realizace prezentovaného záměru
T: leden 2016
O: vedoucí odboru životního prostředí
3. vyjadřuje
podporu prezentovanému záměru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Příspěvky v oblasti cestovního ruchu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2. schvaluje
poskytnutí finanční podpory v oblasti cestovního ruchu dle upravené přílohy důvodové
zprávy včetně rozpočtových změn
3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí finanční podpory dle upravené důvodové zprávy v souladu
s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: duben 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4. ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOL u žádostí nad 50 tis. Kč
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Kalendář akcí 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s rozsahem a termíny akcí pořádanými statutárním městem Olomouc
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 27.

30

Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a
rozhodovacích činností MMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
postupovat dle závěrů důvodové zprávy
T: průběžně
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Dodatek č. 41 ke Smlouvě s TSMO, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření dodatku č.41 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě
Olomouc se společností Technické služby města Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
3. schvaluje
předložení rozpočtové změny
4. ukládá
primátorovi podepsat dodatek č. 41 dle důvodové zprávy
T: 24. 2. 2014
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. uděluje
SK Sigma Olomouc, a.s., IČ.61974633, Legionářská 1165/12, 771 00 Olomouc výjimku
ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
a žebrání na veřejných prostranstvích na fotbalová utkání 1. Gambrinus liga, Pohár ČP,
Kvalifikační utkání ČR - Rakousko v termínech 23.2.2014, 9.3.2014, 23.3.2014, 6.4.2014,
20.4.2014, 4.5.2014, 25.5.2014, 3.6.2014 vždy v době 15.00 - 22.30 hodin
3. ukládá
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP
T: 24. 2. 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Výsledky kontrolních akcí ve II. pololetí 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 31.
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Stanovení termínu a návrh programu 25. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 25. zasedání ZMO: na sobotu 1. 3. 2014 od 8.00 hodin
- místo konání 25. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3. schvaluje
návrh programu 25. zasedání ZMO dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 33.
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Stanovení termínů konání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
další termíny konání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2014 dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 34.

36

Smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ Svatoplukova 11 - venkovní
hřiště, Dolní náměstí - rekonstrukce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s přijetím dotace ve výši 3 723 685,75 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/38.01806 ZŠ
Svatoplukova 11 - venkovní hřiště za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace na individuální projekty z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední
Morava, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy
3. souhlasí
s přijetím dotace ve výši 53 938 088,27 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/37.01797
Dolní náměstí - rekonstrukce za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
na individuální projekty z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava,
která je přílohou č. 2 důvodové zprávy
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4. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
na individuální projekt CZ.1.12/2.1.00/38.01806 ZŠ Svatoplukova 11 - venkovní hřiště.
5. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
na individuální projekt CZ.1.12/2.1.00/37.01797 Dolní náměstí - rekonstrukce.
6. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

37

Závazek konečného příjemce - 49. Výzva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Heydukova - rekonstrukce komunikace s vyčleněním
finančních prostředků až do výše 1 916 600 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 20 044 Kč po dobu 5 let (tj. celkové
náklady po dobu 5 let činí 100 220 Kč) od finančního ukončení projektu.
3. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Rekonstrukce a oprava podchodu pod vozovkou ulice
Foerstrova s vyčleněním finančních prostředků s každoročním vyčleněním finančních
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 33 060 Kč po dobu 5 let (tj. celkové
náklady po dobu 5 let činí 165 300 Kč) od finančního ukončení projektu.
4. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Nedvědova - hřiště s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 1 426 457,50 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 80 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové
náklady po dobu 5 let činí 400 000 Kč) od finančního ukončení projektu.
5. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Mozartova - hřiště s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 2 263 120,80 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 220 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové
náklady po dobu 5 let činí 1 100 000 Kč) od finančního ukončení projektu.
6. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Povel – Jižní spojka s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 3 762 000,- Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních
zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků
na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 174 880,- Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady
po dobu 5 let činí 874 400,- Kč) od finančního ukončení projektu.
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7. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Freestyle park Olomouc s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 1 530 654 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních
zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků
na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 90 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady
po dobu 5 let činí 450 000 Kč) od finančního ukončení.
8. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti MŠ Zeyerova - suterén s každoročním vyčleněním
finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 67 000 Kč po dobu 5 let (tj.
celkové náklady po dobu 5 let činí 335 000 Kč) od finančního ukončení projektu.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Heydukova - rekonstrukce komunikace s vyčleněním
finančních prostředků až do výše 1 916 600 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 20 044 Kč po dobu 5 let (tj. celkové
náklady po dobu 5 let činí 100 220 Kč) od finančního ukončení projektu.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Rekonstrukce a oprava podchodu pod vozovkou ulice
Foerstrova s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění udržitelnosti
projektu ve výši 33 060 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 165 300 Kč)
od finančního ukončení projektu
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Nedvědova - hřiště s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 1 426 457,50 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 80 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové
náklady po dobu 5 let činí 400 000 Kč) od finančního ukončení projektu.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Mozartova - hřiště s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 2 263 120,80 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 220 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové
náklady po dobu 5 let činí 1 100 000 Kč) od finančního ukončení projektu.
T: zasedání ZMO
O: vedoucí odboru evropských projektů
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Povel – Jižní spojka s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 3 762 000,- Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních
zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků
na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 174 880,- Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po
dobu 5 let činí 874 400,- Kč) od finančního ukončení projektu.
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Freestyle park Olomouc s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 1 530 654 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních
zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků
na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 90 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady
po dobu 5 let činí 450 000Kč) od finančního ukončení projektu.
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15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti MŠ Zeyerova – suterén s každoročním vyčleněním
finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 67 000 Kč po dobu 5 let (tj.
celkové náklady po dobu 5 let činí 335 000Kč) od finančního ukončení projektu.
16. ukládá
v případě schválení projektové žádosti předložit Zastupitelstvu města Olomouce závazek
na vyčlenění finančních prostředků na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci
a udržitelnost projektů Heydukova - rekonstrukce komunikace, Rekonstrukce a oprava
podchodu pod vozovkou ulice Foerstrova, ZŠ Nedvědova - hřiště, ZŠ Mozartova - hřiště,
POVEL - Jižní spojka, Freestyle park Olomouc, MŠ Zeyerova – suterén .
T: zasedání ZMO
O: vedoucí odboru evropských projektů
17. schvaluje
složení realizačních týmů pro projekty Heydukova - rekonstrukce komunikace,
ZŠ Nedvědova - hřiště, ZŠ Mozartova - hřiště, POVEL - Jižní spojka a Freestyle park
Olomouc dle bodu 9 důvodové zprávy.
18. souhlasí
s postupem dle závěrů důvodové zprávy.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

38

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. odvolává
z funkce předsedy i člena KMČ č. 25 Svatý Kopeček dle důvodové zprávy
3. odvolává
člena KMČ č. 25 Svatý Kopeček dle důvodové zprávy
4. jmenuje
předsedu KMČ 25 Svatý Kopeček dle důvodové zprávy
5. ukládá
informovat předsedu a členy příslušné KMČ o schválených změnách
T: 24. 2. 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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39

Organizační záležitosti - Dodatek č. 6 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 6 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 2. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 38.

40

Zahraniční cesta - Bratislava - Staré Mesto

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora na zahraniční cestě dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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Závazek konečného příjemce - 49. Výzva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Centrum volnočasových aktivit při FZŠ a MŠ
Olomouc, Holečkova 10, s vyčleněním finančních prostředků až do výše 2 510 709,--Kč
z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu
a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši
63 600,--Kč po dobu 5 let ( tj.celkové náklady po dobu 5 let činí 318 000,--Kč ) od finančního
ukončení projektu
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce v případě schválení projektové žádosti Centrum
volnočasových aktivit při FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10, s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 2 510 709,--Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních
zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků
na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 63 600,--Kč po dobu 5 let ( tj. celkové náklady
po dobu 5 let činí 318 000,--Kč) od finančního ukončení projektu.
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4. ukládá
v případě schválení projektové žádosti předložit Zastupitelstvu města Olomouce závazek
na vyčlenění finančních prostředků na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci
a udržitelnost proiektu Centrum volnočasových aktivit při FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10
T: zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
5. schvaluje
složení realizačního týmu pro projekt Centrum volnočasových aktivit při FZŠ a MŠ Olomouc,
Holečkova 10 dle bodu 4 důvodové zprávy
6. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 40.
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Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
složení výběrové komise dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 41.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora
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