USNESENÍ
z 113. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 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 24. 2. 2014 dle předložené důvodové
zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.

2

Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr poskytnout jako výpůjčku objekt nezapsaný v katastru nemovitostí na částech
pozemků parc. č. st. 1487/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 105/76 ostatní plocha a
parc. č. 264/8 zahrada, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, (objekt „Dostavba
výstavního pavilonu A2 (SO 02)“) dle důvodové zprávy bod 1.1.
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu odbočovacího (vyřazovacího) pruhu o délce
55 m v rámci stavby „Rekonstrukce a dostavba divadla v Olomouci – Hodolanech Objekt
SO.5.1.1 – odbočovací pruh“ na částech pozemků parc. č. 125/2 ostatní plocha a parc. č.
824/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se společností SERGE FASHION
E.K.J. s.r.o. dle důvodové zprávy bod 1.2.
3. uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 5.5.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě smlouvy o uzavření budoucí
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/12/2011/Hoa s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 5.1.
2. uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě plánovací smlouvy č. MAJ-INPS/10/2011/Hoa s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 5.2.

3. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby chodníků, veřejného osvětlení,
účelové komunikace, parkovacích stání a vedení NN budovaných v rámci stavby „Olomouc,
Horní lán, komerční a bytová výstavba III. etapa“ se společností eg projekt HORNÍ LÁN
s.r.o., dle důvodové zprávy bod 5.3.
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby chodníků a veřejného osvětlení
budované v rámci stavby „Olomouc, Horní lán, komerční a bytová výstavba III. etapa“ se
společností eg projekt HORNÍ LÁN s.r.o., dle důvodové zprávy bod 5.4.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Poskytnutí odečtu z nájemného u Galerie Caesar

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.
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Prodej domů + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a dodatek č. 1 důvodové zprávy
2. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 96 (Černá cesta 31), bydlení, na pozemku parc. č. st. 107
zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. st. 107 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 32.520.000,- 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 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 4.500.000,- 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 ČERNÁ
CESTA 31“. Na obálce 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 11. 3. 2014 v 10:00 hod. Informace
o prodávaných nemovitých věcech a uzavřených smlouvách, Dohodách o provedení
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stavebních úprav v pronajatém bytě vlastním nákladem a finančním vyrovnání, včetně
znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním,
oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt:
588 488 456, 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 97 (Černá cesta 33), bydlení, na pozemku parc. č. st. 108
zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. st. 108 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 31.020.000,- 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 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 4.500.000,- 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 ČERNÁ
CESTA 33“. Na obálce 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 11. 3. 2014 v 10:00 hod. Informace
o prodávaných nemovitých věcech a uzavřených smlouvách, Dohodách o provedení
stavebních úprav v pronajatém bytě vlastním nákladem a finančním vyrovnání, včetně
znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním,
oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt:
588 488 456, 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.2.
4. revokuje
své usnesení ze dne 13. 1. 2014, bod 2, část 8, ve věci schválení záměru prodat pozemek
parc. č. st. 541, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 513 (Synkova
11), pozemek parc. č. st. 540, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p.
514 (Synkova 13), a pozemek parc. č. st. 539, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova č. p. 515 (Synkova 15), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou obálkové metody,
dle důvodové zprávy bod 1.3.
5. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, dle důvodové zprávy bod 2.1.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vložit pozemek parc. č. st. 209 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p.
177 (Lomená 4), bydlení, pozemek parc. č. 71/3 zahrada a pozemek parc. č. 71/4 zahrada,
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, do základního kapitálu společnosti Lesy města
Olomouce, a.s., dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Granty v oblasti kultury

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí finanční podpory v oblasti kultury 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: 22. 4. 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4. ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
statutárního města Olomouce u žádostí nad 50 tis. Kč
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Příspěvky v oblasti bezbariérových úprav a dopravy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem rozdělení podpory z rozpočtu města Olomouce v oblasti bezbariérových úprav
a bezbariérové dopravy v roce 2014
3. schvaluje
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
u žádostí do 50 000 Kč
4. souhlasí
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle 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: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
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6. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle důvodové zprávy a v souladu s Pravidly pro
poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T: 24. 3. 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 6.
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Příspěvky v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí do 50 000,-Kč
3. souhlasí
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 tis. Kč
4. ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč, včetně změny využití podpory z rozpočtu statutárního města
Olomouce
T: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
5. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro
poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T: 24. 3. 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 7.
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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, část
C a část D
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
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důvodové zprávy - část B, část C a část D
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část B, část C a část D
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku spočívající ve výstavbě autobusového
zálivu na pozemní komunikaci III/4432 na pozemku parc.č. 599/8 ostatní plocha v k.ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodařit se
svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, dle bodu 1 předložené důvodové
zprávy.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu umístit a
provozovat podzemní napájecí kabelové vedení a v právu vstupu a vjezdu za účelem
umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby či odstranění kabelového vedení na
části služebného pozemku parc.č. 94/60 ostatní plocha v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci ve prospěch statutárního
města Olomouc. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,
dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Veřejná zakázka č. 12045 –
zrušení

Olomoucký hrad – cestní síť -

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem „Olomoucký hrad – cestní síť“ archivní číslo
12045.
2. ruší
a) bod č. 8 usnesení RMO ze dne 9.4.2013
b) zadávací řízení č. 12045 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmeno e) ZVZ
3. schvaluje
v souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 přímé zadání PD dodavateli dle DZ
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4. ukládá
zajistit rozpočtovou změnu ve výši 240.000,-Kč na akci dle důvodové zprávy
T: 10. 3. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Factoringová smlouva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
důvodovou zprávou
3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA, k podpisu souhlasu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10. 1.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 11, ve 4. NP, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1)
výpověď z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 2, Olomouc, č.b. 3
dle důvodové zprávy bod 3)
3. souhlasí
1.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Příspěvky v oblasti tvorby a ochrany ŽP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí finanční podpory v oblasti tvorby a ochrany ŽP dle předložené důvodové zprávy,
včetně rozpočtových změn
3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí finanční podpory dle předložené důvodové zprávy v souladu
s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc
T: 24. 3. 2014
O: vedoucí odboru životního prostředí
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: 13.
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Program regenerace MPR

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy
4. ukládá
předložit návrh na alokaci státní dotace z Programu regenerace pro rok 2014 na nejbližším
zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Legionářská - Studentská, rekonstrukce komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
další postup dle varianty č. 3 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Protipovodňová opatření na Nemilance - zatrubnění ul. Zolova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
další postup dle varianty C 2) důvodové zprávy
3. ukládá
odboru investic ihned postupovat dle varianty C 2) důvodové zprávy
T: 24. 3. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 16.

17

Neředínská, U Dvora, Letců - smlouva o přeložce O2

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením "smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací" se společností
Telefónica Czech Republic, a. s., dle přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
odboru investic SMOl zajistit uzavření "smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací" se společností Telefónica Czech Republic, a. s., dle důvodové zprávy
T: 24. 3. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 17.

18

Za Školou

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
další postup dle bodu B. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 18.

9

19

Horní náměstí - osvětlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 19.

20

1. máje - aktualizace PD

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru investic uplatnit v návrhu rozpočtu na r. 2015 aktualizaci PD
T: říjen 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 20.

21

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Blanická dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.

22

Opravy komunikací 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizaci oprav komunikací a jejich součástí dle upraveného bodu 1 této důvodové zprávy
3. schvaluje
postup zvolený pro zajišťování velkých oprav po zániku stávající rámcové smlouvy na opravy
komunikací dle upraveného bodu 2 této důvodové zprávy
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4. ukládá
odboru dopravy zrealizovat v roce 2014 RMO vybrané opravy komunikací (včetně jejich
součástí) dle rozhodnutí RMO
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22.

23

Smlouva o právu provést stavbu - oprava ul. Jakoubka ze
Stříbra

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu - oprava ul. Jakoubka ze Stříbra dle přílohy č. 1 této
důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat smlouvu o právu provést stavbu
T: 10. 3. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23.

24

Oprava místní komunikace Kaštanová

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup řešení opravy místní komunikace Kaštanová dle bodu 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
zařadit opravu komunikace do investičního plánu rozpočtu SMOl na r. 2015
T: říjen 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24.

25

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení Restaurace
POTREFENÁ HUSA v ulici Úzká, Olomouc, v rozsahu 216 m2 pro žadatele f. PURITOS
gastro s.r.o. , Wellnerova 7/134, 779 00 Olomouc , na dobu od 15.4. do 30.9. 2014.
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RENOMÉ v ulici
Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 21,6 m2 pro žadatele p. xxxxx, Divišova 3, 779 00 Olomouc,
na dobu od 1.4. do 31.10. 2014.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ELDORÁDO v ulici
Na Střelnici 14, Olomouc, v rozsahu 26 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxxx, Kpt.Jaroše 19,
779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 10.9. 2014.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 25.

26

Aktualizace registrací SDH Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním sídla jednotek sboru dobrovolných hasičů Chválkovice, Lošov, Černovír,
Droždín, Chomoutov a Radíkov.
3. pověřuje
náměstkyni primátora Mgr. Evu Machovou k podpisům prohlášení dle § 46 odst. 2 písm. f)
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
T: 24. 3. 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 26.

27

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené
důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené
důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx, na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené
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důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené
důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxx, zastoupeným zákonným zástupcem paní
xxxxxxxxxxx, na bezbariérový byt v ul. Handkeho 1, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 27.

28

IPRM – zařazení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a
konkurenceschopná Olomouc
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

29

Závazek konečného příjemce - 49. Výzva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Povel – Jižní spojka s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 4 137 910,- 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.
3. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Hálkova – přístavba učeben s vyčleněním
finančních prostředků až do výše 6 961 991,62 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 315 200,- Kč po dobu 5 let (tj. celkové
náklady po dobu 5 let činí 1 576 000,- Kč) od finančního ukončení projektu.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Povel – Jižní spojka s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 4 137 910,- Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních
zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na
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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.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Hálkova – přístavba učeben s vyčleněním
finančních prostředků až do výše 6 961 991,62 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 315 200,- Kč po dobu 5 let (tj. celkové
náklady po dobu 5 let činí 1 576 000, - Kč) od finančního ukončení projektu.
6. 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 Povel - Jižní spojka a ZŠ Hálkova – přístavba učeben.
T: zasedání ZMO
O: vedoucí odboru evropských projektů
7. schvaluje
složení realizačních týmů pro projekty Povel - Jižní spojka a ZŠ Hálkova – přístavba učeben
dle bodu 3 důvodové zprávy.
8. souhlasí
s postupem dle závěrů důvodové zprávy.
9. revokuje
usnesení z 112. schůze RMO konané dne 10.02.2014, bod programu č. 36, usnesení č. 6 a
13, text týkající se projektu Povel – Jižní spojka.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

30

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 přísedících Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy na
zasedání ZMO
T: zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 30.
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31

Výroční zpráva Informačního centra Olomouc za rok 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
Předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Výroční zprávu Informačního centra Olomouc za rok 2013
3. schvaluje
Záměr informačního centra na rozšíření služeb
4. ukládá
Předložit RMO projekt na využití prostor v přízemí budovy radnice
T: 24. 3. 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 31.

32

SK Sigma Olomouc, a. s. - účast na valné hromadě

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.
dne 19.3.2014 s platností i pro případný náhradní termín dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu SK
Sigma Olomouc, a. s. na nejbližší jednání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 32.

33

Organizační záležitosti
sociálních věcí MMOl

-

organizační

změny

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce dle důvodové
zprávy s účinností od 1. 3. 2014 a od 1. 5. 2014
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
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Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 33.

34

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: 34.

35

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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