USNESENÍ
z 115. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 3. 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)

1

Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 24.3.2014 dle upravené důvodové
zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 1.

2

Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1.1. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/40/2008/Plh ze dne 19. 9. 2008 ve znění
dodatků č. 1 až č. 3 uzavřené se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle
důvodové zprávy bod 1.2.
1.2. pronájem části pozemku parc. č. 451/34 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc, jehož součástí je plakátovací zařízení - plakátovací plocha, společnosti INZERTNÍ
AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
1.3. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/50/2010/Plh ze dne 1. 9. 2010 ve znění
dodatku č. 1 uzavřené se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 1.3 .
1.4. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/57/2008/Plh ze dne 24. 11. 2008 ve znění
dodatku č. 1 uzavřené se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 1.4.
1.5. podání žaloby na vyklizení části pozemku parc. č. 805/6 ostat. pl. o výměře 75 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc vůči Občanskému sdružení pro pomoc potřebným dle důvodové
zprávy bod č. 1.5.

1.6. předběžný záměr směnit pozemek parc. č. 238/6 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 612/6 ostatní
plocha o výměře cca 58 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx.
Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č.
1.8.
1.7. uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. MAJ-PR-J/24/2013/Hr ze dne 16. 10. 2013
spočívající ve změně části přílohy č. 3 – situace parku a části přílohy č. 4 této smlouvy dle
důvodové zprávy bod č. 1.9.
1.8. záměr prodat pozemek parc. č. 55/14 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – zpevněný asfaltový a betonový povrch, která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod
č. 2.1.
1.9. záměr prodat pozemek parc. č. 1882/5 trvalý travní porost v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
1.10. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 319 ostatní plocha o výměře 36 m2
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
1.11. záměr darovat části pozemků parc. č. 1920/3 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č.
1920/7 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 1920/10 ostatní plocha o výměře 21 m2,
parc. č. 1920/11 ostatní plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 635 vodní plocha o výměře 35 m2,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka,
zejména komunikace, která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem
převodu, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle
důvodové zprávy bod č. 2.4.
1.12. záměr poskytnout jako výpůjčku části pozemků parc. č. 1920/3 ostatní plocha o výměře
18 m2, parc. č. 1920/7 ostatní plocha o výměře 105 m2, parc. č. 1920/10 ostatní plocha
o výměře 28 m2, parc. č. 1920/11 ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 635 vodní plocha
o výměře 53 m2 a parc. č. 1933 ostatní plocha o výměře 50 m2, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
1.13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1086/14 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
1.14. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 469 orná půda o výměře 47 m2 a parc. č.
531/2 ostat. pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc a části pozemků parc. č.
849/30 orná půda o výměře 74 m2 a parc. č. 985/3 trvalý travní porost o výměře 54 m2, vše
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
1.15. záměr pronajmout pozemky parc. č. 697/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
54 m2, parc. č. 697/2 lesní pozemek o výměře 9 m2 a parc. č. 697/3 lesní pozemek
o výměře 226 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
1.16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 251/2 zahrada o výměře 500 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
1.17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 251 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
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1.18. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o celkové výměře 14,5 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
1.19. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 624/42 ostat. pl. o celkové výměře 9 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
1.20. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 624/19 ostat. pl. o celkové výměře 14 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
1.21. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1526/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, adminis.,
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové
zprávy bod č. 2.14.
1.22. záměr změnit smlouvu o nájmu částí pozemků parc. č. 216 o výměře 350 m2, parc. č.
211 o výměře 1 432 m2, parc. č. 557 o výměře 16 m2, parc. č. 288/1 o výměře 408 m2, vše
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít
ke změně předmětu nájmu z částí pozemků parc. č. 216 o výměře 350 m2, parc. č. 211
o výměře 1 432 m2, parc. č. 557 o výměře 16 m2, parc. č. 288/1 o výměře 408 m2, vše
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc na pozemky parc. č. st. 1597/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 933 m2, parc. č. st. 1597/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
222 m2, parc. č. st. 1598/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 467 m2 a parc. č. st.
1598/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc a
ke změně účelu nájmu z užívání pro sportovní účely dle stanov Hanáckého aeroklubu
Olomouc, k provozování cvičiště a ke skladovacím účelům, k výkonu vlastnického práva
k objektům nacházejících se na předmětu nájmu na užívání budov bez čp/če, jiné st., v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví nájemce dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
1.23. záměr propachtovat pozemky parc. č. 337/16 orná půda o výměře 413 m2 a parc. č.
337/17 orná půda o výměře 649 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.15.
1.24. záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 5. 9. 2012 ve znění dodatku
č. 1 uzavřenou se společností Bronislava Paučková s.r.o. Změnou smlouvy o nájmu by mělo
dojít ke změně účelu nájmu z provozování prodejny textilu a galerie na provozování galerie a
ke změně výše nájemného z 191.400,- Kč/rok na 70.300,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod č.
2.16.
1.25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, konkrétně pak část společných prostor budovy o celkové výměře
0,35 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č. p. 1017, bydlení, ul. I. P. Pavlova č. o. 62, která je
součástí tohoto pozemku, společnosti Sprintel s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
1.26. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/28/2011/S ze dne 16. 1. 2012 uzavřené se
společností SCHIEBEL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
1.27. záměr změnit smlouvu o nájmu částí pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře
128 m2, parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře
1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře
449 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo
dojít k prodloužení doby nájmu z 30. 9. 2014 na 30. 9. 2015 dle důvodové zprávy bod č.
2.18.
1.28. záměr změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/2
ostat. pl. o výměře 128 m2, parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4
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orná půda o výměře 1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6
orná půda o výměře 449 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Změnou
smlouvy o budoucí kupní smlouvě by mělo dojít k prodloužení termínu pro uzavření kupní
smlouvy z 30. 9. 2014 na 30. 9. 2015 dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
1.29. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/16/2009/S ze dne 21. 5. 2009 ve znění
dodatků č. 1 až 4 uzavřené s panem xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
1.30. záměr změnit smlouvu o nájmu částí pozemků parc. č. st. 217 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 375 m2 a parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 402 m2,
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k prodloužení
doby nájmu z 31. 12. 2014 na 30. 1. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
1.31. záměr změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. st. 217
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 375 m2 a parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou smlouvy o budoucí kupní
smlouvě by mělo dojít k prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy z 31. 12. 2014 na
30. 1. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
1.32. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 15 ostatní plocha o výměře 1 468 m2
v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví spolku Sportovní klub Lošov statutárnímu městu
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
1.33. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/2/2013/S ze dne 17. 4. 2013 uzavřené se
společností GRM Systems s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
1.34. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2012/S ze dne 21. 1. 2013 ve znění
dodatku č. 1 uzavřené se společností Josef KVAPIL a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
1.35. zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na pozemku
parc. č. 1751 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
1.36. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění
a provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 1751 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 3.6.
1.37. uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby příjezdové účelové
komunikace na pozemku parc. č. 335/1 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc s panem
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
1.38. uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč paní xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č.
5.2.
1.39. zhodnocení nebytového prostoru restaurace a Galerie Caesar v částce 789 503,-Kč dle
ústní důvodové zprávy
2. nevyhovuje žádosti
2.1. Občanského sdružení pro pomoc potřebným o pronájem částí pozemku parc. č. 805/6
ostat. pl. o výměře 75 m2, 96 m2 a 180 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.5.
2.2. pana xxxxxxxxxxxxxx o prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání pozemků
parc. č. 697/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, parc. č. 697/2 lesní pozemek

4

o výměře 9 m2 a parc. č. 697/3 lesní pozemek o výměře 226 m2, vše v k. ú. Lošov, obec
Olomouc za dva roky zpětně přede dnem nabytí účinnosti nájemní smlouvy ve výši 8 518,Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
2.3. pana xxxxxxxxxxxxxxx o zachování nájemného u pronájmu části pozemku parc. č. 251/2
zahrada o výměře 500 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve výši 2,- Kč/m2/rok dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
2.4. pana xxxxxx o změnu splatnosti nájemného, a to jedenkrát za rok do 31. 10. příslušného
kalendářního roku u pronájmu části pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o celkové výměře
14,5 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
2.5. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, manželů
xxxxxxxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxx o udělení souhlasu s umístěním dočasné stavby
přístřešku pro 4 popelnice na části pozemku parc. č. 116/20 ostat. pl. o výměře 1,5 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
2.6. manželů xxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 1123/1 orná půda o výměře 265 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
3. nevyhovuje
3.1. nabídce společnosti Plakát MB s.r.o. na pronájem částí pozemků parc. č. 202/1 ostat.
pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Bělidla, parc. č. 1059/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 1134/1
ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 432/29 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc.
č. 401/17 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 443/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 419/3
ostat. pl. o výměře 4 m2, jehož součástí je plakátovací zařízení - válec, vše v k. ú. Hejčín,
parc. č. 808/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 842/5 ostat. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 624/2
ostat. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 946 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 733/5 ostat. pl.
o výměře 4 m2, parc. č. 624/19 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře
6 m2, jehož součástí je plakátovací zařízení - plakátovací plocha a parc. č. st. 1702
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1117 ostat. pl.
o výměře 4 m2 a parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 10 m2, vše v k. ú. Holice o Olomouce,
parc. č. 779/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Chomoutov, parc. č. 1414/1 ostat. pl. o výměře
4 m2 a parc. č. 1420/13 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 70/1 ostat.
pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 72/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko,
parc. č. 290/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 111/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č.
115/17 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 4 m2
v k. ú. Lošov, jehož součástí je plakátovací zařízení - válec, parc. č. 246/1 ostat. pl. o výměře
4 m2 v k. ú. Nemilany, parc. č. 150/8 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 480/4 ostat. pl.
o výměře 3 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 800/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 1081
ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 590/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 590/3 ostat. pl.
o výměře 4 m2, parc. č. 604/2 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 2135 ostat. pl. o výměře
9 m2, parc. č. 1072 ostat. pl. o celkové výměře 12 m2, parc. č. 626/2 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 619/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 247/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č.
240/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 485/1 ostat. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 614/28 ostat.
pl. o výměře 4 m2, parc. č. 485/2 ostat. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 542 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 559/4 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 792/1 ostat. pl. o výměře 6 m2, vše
v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 622/5 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 600/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 85/7 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 213 ostat. pl.
o výměře 4 m2, parc. č. 203/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 90/38 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 79/30 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 125/2 ostat. pl. o výměře 9 m2, parc. č.
105/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 124/6 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 95/25 ostat.
pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 328/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Olomouc-město,
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parc. č. 116/17 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 451/21 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 311/8 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 495/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č.
451/34 ostat.pl. o výměře 5 m2, jehož součástí je plakátovací zařízení - plakátovací plocha,
a parc. č. 350/19 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Povel, parc. č. 405/1 ostat. pl.
o výměře 4 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, jehož součástí je plakátovací zařízení - válec,
parc. č. 1029/28 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, parc. č. 812/16 ostat. pl. o výměře
4 m2 a parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 267 ostat. pl.
o výměře 4 m2 a parc. č. 461 ostat. pl. o výměře 4 m2, jehož součástí je plakátovací zařízení
- válec, vše v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č 176/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Topolany
u Olomouce a parc. č. 76/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, jehož
součástí je plakátovací zařízení - plakátovací plocha, vše obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
3.2. nabídce společnosti Plakát MB s.r.o. na pronájem části pozemku parc. č. 69 ostat. pl.
o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
3.3. nabídce společnosti Plakát MB s.r.o. na pronájem části pozemku parc. č. st. 790
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak části
zděného oplocení o výměře 4,6 m x 2,2 m, které je součástí tohoto pozemku dle důvodové
zprávy bod č. 1.4.
4. souhlasí
s realizací stavebních úprav spočívajících ve výměně vzduchotechniky nájemcem
společností GREEN BAR Veget, s.r.o. v prostoru sloužícím podnikání o celkové výměře
299 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č. p. 321, bydlení, Ztracená č. o. 3, na pozemku parc. č. st.
269 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc v maximální celkové
výši 157.784,80 Kč bez DPH (ke stanovené výši za stavební úpravy bude uplatněna daň
z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) bez možnosti
kompenzace nákladů vynaložených na stavební úpravy a případného zhodnocení prostoru
při skončení nájmu dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
5. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 22. 10. 2013, bod programu 2, bod 3.20. důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 251 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
2. usnesení RMO ze dne 22. 10. 2013, bod programu 2, bod 4.1. důvodové zprávy ve věci
souhlasu s odpočtem vložených investic ve výši 1 042 254,- Kč včetně DPH (861 367,- Kč
bez DPH) z nájemného za pronájem nebytových prostor o celkové výměře 508,52 m2
v přízemí budovy č.p. 583 (objekt občanské vybavenosti), ul. Horní náměstí, na pozemku
parc. č. st. 271/1 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc pronajatých Galerii
Caesar, družstvu pro podporu výtvarného umění dle ústní důvodové zprávy
6. ukládá
6.1. odboru vnějších vztahů a informací MMOl zadávat společnosti INZERTNÍ AGENTURA
PROFIT s.r.o. výlep plakátů pouze na akce organizované SMOl dle důvodové zprávy bod č.
1.2.
6.2. odboru vnějších vztahů a informací MMOl zadávat společnosti INZERTNÍ AGENTURA
PROFIT s.r.o. výlep plakátů pouze na akce organizované SMOl dle důvodové zprávy bod č.
1.3.
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6.3. odboru vnějších vztahů a informací MMOl zadávat společnosti INZERTNÍ AGENTURA
PROFIT s.r.o. výlep plakátů pouze na akce organizované SMOl dle důvodové zprávy bod č.
1.4.
T: 12. 5. 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a manželi xxxxxxxxxxxxx o přistoupení
k dluhu pana xxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx vůči statutárnímu městu Olomouc na nájemném
ve výši 3.294,-Kč, a to za období od 1. 1. 2011 do 16. 10. 2013 dle důvodové zprávy bod č.
2.7.
8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
8.1. žádosti pana xxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 1045 ostat. pl., parc. č. 1046 ostat. pl.
a části pozemku parc. č. 228/7 orná půda o výměře 197 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
8.2. žádosti paní xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 94/1 ostatní plocha o výměře
744 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2.

3

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
své usnesení ze dne 10. 2. 2014, bod 3, část 10, ve věci schválení záměru 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, dle důvodové
zprávy bod 1.3.
3. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 406/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 406/25 ostatní
plocha) o výměře 237 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3.

4

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 59/OI-NS/2002/Va ze dne 29.10.2002, jehož
předmětem bude prodloužení doby nájmu části obvodové zdi a střešního prostoru
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nemovitosti č.p. 249 na pozemku parc.č.st. 658/1 v k.ú. Olomouc-město ve vlastnictví
manželů xxxxxxxxx o 10 let, tj. do konce roku 2025, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1232/9 v k.ú. Slavonín a p.č.
495/1 v k.ú. Povel, oba ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic
Olomouckého kraje na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2
předložené důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s vlastníkem sítě
Telefónica Czech Republic, a.s. v souvislosti s realizací investiční akce „Oprava místní
komunikace Kaštanová“ za cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené
důvodové zprávy.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 369/94 orná půda v k.ú.
Nedvězí u Olomouce, která je ve vlastnictví xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové
zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 369/58 orná půda v k.ú.
Nedvězí u Olomouce, která je ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod projektové dokumentace investiční akce
„Chomoutov-přístupová cesta ke hřbitovu“ na obdarovaného, kterým jsou Hřbitovy města
Olomouce, příspěvková organizace, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
8. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na část pozemku parc.č. 285/5 ostatní plocha v k.ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající v právu přístupu a příjezdu přes služebný
pozemek parc.č. 285/5 ostatní plocha ve vlastnictví statutárního města Olomouce,
ve prospěch panujícího pozemku parc.č. st. 1405/2 zastavěná plocha a nádvoří se stavbou
č.p. 1130, ve vlastnictví xxxxxxxx. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,
dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
9. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 540/60 v k.ú. Neředín,
obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic
Olomouckého kraje, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 13131 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem "Rámcová smlouva na dodávku kancelářských potřeb 2014" , archivní
číslo 13131.
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2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazečům dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 5.

6

Veřejná zakázka č. 14003 - Dodávka rolby pro zimní stadion na
leasing II. - vyloučení, zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem „Dodávka rolby pro zimní stadion na leasing II.“ archivní číslo 14003.
2. vylučuje
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle návrhu hodnotící komise obsaženém
v důvodové zprávě.
3. 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:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.
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Veřejná zakázka č. 13128 - Integrovaný systém nakládání
s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice - zahájení,
komise - revokace

Rada města Olomouce po projednání:
1. revokuje
část 2 a část 4 bodu 5 usnesení Rady města Olomouce ze dne 18.11.2013.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. změny zahájení a podmínky
zadávacího řízení.
3. ustavuje
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 2.
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8

Veřejná zakázka č. 13135 - Rozvoj výstaviště Flora - DSP zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky fy GEMO
OLOMOUC, spol. s r.o. s nabídkovou cenou dle důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 3.
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Veřejná zakázka č. 14012 - Rozvoj výstaviště Flora - DSP II. zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky fy GEMO
OLOMOUC, spol. s r.o. s nabídkovou cenou dle důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 4.
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Veřejná zakázka č. 14022 - Rozvoj výstaviště Flora - DSP III. zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky fy GEMO
OLOMOUC, spol. s r.o. s nabídkovou cenou dle důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 5.
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11

Veřejná zakázka č. 14033 - Rozvoj výstaviště Flora - DSP IV. zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem "Rozvoj výstaviště Flora - DSP IV.,
archivní číslo 14033 ve variantě A/
2. ustavuje
komisi ve variantě A/ dle důvodové zprávy
3. pověřuje
primátora JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto
veřejnou zakázkou
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 6.
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Rozpočtové změny roku 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2014
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Návrh "Střednědobého rozpočtového výhledu SMOl na rok
2015 - 2016"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se návrhu střednědobého rozpočtového výhledu SMOl
na rok 2015 - 2016
2. souhlasí
s návrhem střednědobého rozpočtového výhledu SMOl na rok 2015 - 2016 dle upravené
důvodové zprávy
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3. ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení střednědobý rozpočtový výhled SMOl
na rok 2015 - 2016 dle upravené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6. 1.
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Uhelné sklady Olomouc - závěrečná zpráva o likvidaci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou závěrečnou zprávu o likvidaci státního podniku Uhelné sklady Olomouc
2. ukládá
likvidátorovi Ing. Bohuši Barbořákovi zajistit provedení výmazu s.p. Uhelné sklady Olomouc
z obchodního rejstříku
T: 12. 5. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2. souhlasí
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc
do vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové zprávy
včetně příloh
3. ukládá
písemně informovat příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy
T: 7. 4. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MFO

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

12

2. souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku dle
Moravská filharmonie Olomouc

důvodové zprávy u příspěvkové organizace

3. ukládá
ekonomickému odboru seznámit s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou
organizaci
T: 7. 4. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č.
16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011, č. 8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012 a č.
3/2013.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011,
č.8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012 a č. 3/2013.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek
č. 16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011, č. 8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012 a č. 3/2013.
3. ukládá
předložit na zasedání ZMO konané dne 05.05.2014 obecně závaznou vyhlášku, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, č. 3/2011, č.
7/2011, č.8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012 a č. 3/2013.
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
1.

souhlasí
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
13

a)
na 2 roky nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS:
xxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxx, xxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxx, xxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxx, xxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
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c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxx, xxxxxx, Topolová 2, Olomouc
d)
na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxx, xxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxx, xxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxx, xxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxx, xxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc - na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c)

15

3. schvaluje
výpověď z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3)
uzavření NS se zpětnou účinností od 1.12.2013 k bytu č. 6 Černá cesta 15
dle důvodové zprávy bod 4)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

19

Požární ochrana

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2013
2. schvaluje
prioritní úkoly na úseku požární ochrany na rok 2014 a preventivní požární kontroly dle
důvodové zprávy
3. ukládá
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce
u organizací města za rok 2014
T: leden 2015
O: vedoucí odboru ochrany
4. ukládá
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany
u organizací města za rok 2014
T: březen 2015
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 14.

20

Personální změny ve složení Povodňové komise, Bezpečnostní
rady a Krizového štábu statutárního města Olomouce.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou
2. souhlasí
se jmenováním nového člena Povodňové komise města Olomouce dle důvodové zprávy
3. schvaluje
složení Povodňové komise města Olomouce dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
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4. ukládá
zapracovat personální změny do dokumentace Povodňové komise, Bezpečnostní rady a
Krizového štábu statutárního města Olomouce
T: 7. 4. 2014
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 15.
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Zpráva o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zahrnout do návrhu plánu investic pro období roku 2015 zpracování projektové dokumentace
na rozšíření víceúčelového objektu hasičské zbrojnice Radíkov dle důvodové zprávy
T: říjen 2014
O: vedoucí odboru investic
3. ukládá
zahájení přípravy zadávací dokumentace na realizaci hasičské zbrojnice Chválkovice dle
důvodové zprávy
T: prosinec 2014
O: vedoucí odboru ochrany
vedoucí odboru investic
4. ukládá
předkládat návrhy na finanční zajištění provozních potřeb v roce 2015 u jednotek SDH SMOl
v položkovém členění a výši úrovně roku 2014 s nárůstem ve vztahu k růstu cen a dalších
cenových vlivů
T: březen 2015
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 16.
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Parkoviště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
aktualizaci PD parkovišť v ulicích Za Vodojemem a V Hlinkách dle důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu z rezervy města dle důvodové zprávy pro úhradu aktualizace PD
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parkovišť Za Vodojemem a V Hlinkách
4. schvaluje
zařazení finančních prostředků dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na
aktualizaci PD parkovišť Za Vodojemem a V Hlinkách a na realizaci parkoviště v ulici
Werichova
5. ukládá
oboru investic zajištění aktualizace PD parkovišť v ulicích za Vodojemem a V Hlinkách
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí odboru investic
6. ukládá
odboru investic zajistit zadávací řízení pro realizaci parkoviště Werichova
T: červenec 2014
O: vedoucí odboru investic
7. ukládá
odboru ekonomickému ve spolupráci s oborem investic zajistit rozpočtovou změnu pro
realizaci parkoviště v ulici Werichova a následně předložit rozpočtovou změnu na jednání
ZMO v 05/2014 jako schválení nové akce v plánu pro rok 2014
T: 7. 4. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 18.
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Povel RC3_1 - přeložka 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 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: 26. 5. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 19.
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24

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: 20.
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Karty typu D

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení karet dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Elišky Krásnohorské dle upravené důvodové
zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení cukrárna MIA v ulici
Masarykova č.20 , Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxx, Dolany 580, 783 16
Dolany, na dobu od 1.4. do 31.10. 2014.
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3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA MIA
v ulici Riegrova 21, Olomouc, v rozsahu 38,25 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxx, Dolany 580,
783 16, na dobu od 1.4. do 31.10. 2014.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SPORTBAR SIGMA
v ulici Lazecká 53 a 55, Olomouc, v rozsahu 2,1 + 2,1m2 ( zbytek je situován na zeleném
pásu – povoluje OŽP ) pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx, Kluče 7, Lošov 198, 779 00 Olomouc,
na dobu od 15.4. do 14.9. 2014.
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFÉ TRIESTE
v ulici Dolní náměstí 18 , Olomouc, v rozsahu 14,8 m2 pro žadatele p. xxxxxx, Cholevova 39,
700 30 Ostrava, na dobu od 15.4. do 14.9. 2014.
6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ARKTIC CASUAL
FOOD v ulici Havlíčkova 11, Olomouc, v rozsahu 37,47 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx,
Vítězství 25 772 00 Olomouc - Droždín, na dobu od 1.5. do 30.9. 2014.
7. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZORBA v ulici
I.P.Pavlova 63, Olomouc, v rozsahu 43,2 m2 pro žadatele f. go up s.r.o., Sudova 44a, Nový
Svět 118, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2014.
8. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna LA BELLA
v ulici Masarykova 2, Olomouc, v rozsahu 20,46 m2 pro žadatele fu Caffe Divinos Uni pol.
s r.o., Dolany 454, 783 16 Dolany, na dobu od 1.4. do 31.10. 2014.
9. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR RULETA v ulici
Kmochova 12, Olomouc, v rozsahu 57 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxxxxxx , Šubova 20,
772 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 20.10. 2014.
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení STARÉ ČASY v ulici
Rožňavská 10 , Olomouc, v rozsahu 22,75 m2 pro žadatele p. xxxxxxx, Husitská 18, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2014.
11. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace Mc
DONALDS na Horním náměstí 1, Olomouc, v rozsahu 38 m2 pro žadatele f. Kleiblová
s.r.o., Husova 936, 742 83 Klimkovice, na dobu od 1.4. do 30.10. 2014 .
12. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CITY CAFÉ v ulici
Horní náměstí 27, Olomouc, v rozsahu 47,5 m2 pro žadatele f. MAX CREDIT CZECH s.r.o.,
Jakubská 1, 602 00 Brno, na dobu od 15.4. do 31.10. 2014.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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JŘ - časové úpravy a dodatek č. 8 s DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
časové úpravy JŘ dle bodu I. této důvodové zprávy s platností od 6.4.2014
3. schvaluje
dodatek č. 8 s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
4. ukládá
podepsat dodatek č. 8 s dopravcem DPMO, a.s.
T: 7. 4. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Výsledek periodického hodnocení práce ředitelů škol v roce
2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
výsledky periodického hodnocení práce ředitelů škol dle bodu č.3 důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení hodnocené ředitele/ředitelky škol
T: 7. 4. 2014
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

30

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele
Fakultní základní školy a Mateřské školy Olomouc, Holečkova
10

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Fakultní základní školy a
Mateřské školy Olomouc, Holečkova 10 dle přílohy důvodové zprávy
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3. jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Fakultní
základní školy a Mateřské školy Olomouc, Holečkova 10
4. pověřuje
PhDr. Hanu Fantovou, vedoucí odboru školství, funkcí tajemníka konkurzní komise
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Záměr v lokalitě bývalých kasáren 9. května - BEA

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru koncepce a rozvoje vyřadit evidovanou územní studii „Aktualizace studie regulačních
podmínek areálu bývalých kasáren 9. května v Olomouci“ z evidence územně plánovací
činnosti
T: 7. 4. 2014
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3. ukládá
odboru koncepce a rozvoje kromě podmínek uvedených v důvodové zprávě hájit v rámci
zastupování statutárního města Olomouce jako účastníka řízení při budoucích územních
řízeních tyto parametry staveb:
a)
zachování odstupové vzdálenosti staveb v ulici Vejdovského dle studie autorů
Knesl+Kynčl z ledna 2014
b)
zachování navržené aleje stromů podél ulice Vejdovského a jejího prodloužení
c)
maximální výšku budov podél ulice Vejdovského 4 patra
d)
zachování „náměstíčka“ před ZUŠ Žerotín
T: průběžně
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. ukládá
odboru koncepce a rozvoje v rámci územního řízení předkládat svá vyjádření předem do
Rady města Olomouce
T: průběžně
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Využití veřejné finanční podpory - Golf Club Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
Předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 29.
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33

Využití veřejné finanční podpory - Hanácký farmářský trh

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 30.
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Kontrola hospodaření roku 2012 u ZOO Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 31.

35

Audit zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č. 41/2013
o zjištěních z vykonaného auditu
T: 12. 5. 2014
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 32.

36

Audit výběru poplatků na odboru správy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy č. 48/2013
o zjištěních z vykonaného auditu
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí odboru správy
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3. ukládá
předložit RMO zprávu o realizaci softwarového propojení malých pokladen s centrální
pokladnou
T: 12. 5. 2014
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 33.

37

Využití veřejné finanční podpory - Baletní studio

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
Předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
přijmout nápravná opatření dle důvodové zprávy
T: 26. 5. 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 34.

38

Kontrola
využití
PRODUCTION a.s.

podpory

u

společnosti

PETARDA

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 35.

39

Organizační změny - MPO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změnu MPO dle bodu č. 1 a 2 předložené důvodové zprávy s účinností dnem
1.4.2014
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 36.
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40

MPO - prodej vozidla

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodej vozidla přes autobazar dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 37.
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AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle bodu 2 důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 38.

42

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 2, 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 manžely a dcerou, xxxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 64,
dle předložené důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxx, na bezbariérový byt v ul. Handkeho 1,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 39.
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43

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. odvolává
člena KMČ č. 22 Olomouc - Řepčín dle důvodové zprávy
3. jmenuje
člena KMČ č. 22 Olomouc - Řepčín a KMČ č. 2 Olomouc - Droždín dle upravené důvodové
zprávy
4. ukládá
informovat předsedu a členy příslušné KMČ o schválených změnách
T: 7. 4. 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 40.

44

Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 25. zasedání
ZMO, konaného 1.3.2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 4 části 8 usnesení ZMO z 1.3.2014 – Prodej domů:
- ZMO ukládá při projednávání prodejů bytových domů zvážit přednostní prodej nájemníkům,
kteří založí právnickou osobu (družstvo nebo podobnou právnickou osobu)
T: průběžně
O: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
2. ukládá
k bodu 7 části 4 usnesení ZMO z 1.3.2014 – Prevence kriminality:
- ZMO ukládá předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého
kraje usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 1.3.2014 (T: ihned)
T: 7. 4. 2014
O: vedoucí odboru sociálních věcí
3. ukládá
k bodu 9 části 3 usnesení ZMO z 1.3.2014 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových
organizací – škol:
- ZMO ukládá informovat ředitele škol o přijatém usnesení (T: březen 2014)
T: 7. 4. 2014
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
k bodu 11 části 3 usnesení ZMO z 1.3.2014 – Smlouvy s obcemi:
- ZMO ukládá podepsat smlouvy s obcemi Bukovany, Bystrovany, Horka nad Moravou,
Samotišky, Skrbeň (T: březen 2014)
T: 7. 4. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 41.

45

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 42.

46

IPRM - Roční monitorovací zprávy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Městské parky
3. schvaluje
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
4. schvaluje
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Revitalizace a regenerace sídliště
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 43.

47

Organizační záležitosti - organizační
evropských projektů Magistrátu

změna

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změnu v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 44.
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48

Horní náměstí - osvětlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
postup dle bodu 3. důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 45.

49

Fotbalové ME do 21 let

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím investičního příspěvku v letech 2014 - 2015 dle důvodové zprávy
3. schvaluje
zařazení částky 4 mil. Kč do nekrytých požadavků
4. doporučuje
ZMO schválit poskytnutí investičního příspěvku v letech 2014 - 2015 dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 46.

50

Regionální agentura

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Novotný Martin, člen rady města
Bod programu: 47.

51

Provedení mimořádné kontroly

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

28

2. ukládá
provedení mimořádné kontroly u HC Olomouc
T: 12. 5. 2014
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 48.

52

Letiště Olomouc - Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr provést výběr správce a současně provozovatele letiště
3. ustavuje
pracovní skupinu pro přípravu podmínek výběru správce a provozovatele ve složení: Ing.
Vlach, RNDr. Holpuch, Ing. Dostál, Mgr. Vláčilová, Mgr. Křížková, Ing. Pospíšilová, Ing.
Steiger
4. ukládá
připravit podmínky zveřejnění výběru správce
T: 7. 4. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 50.

53

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
provedení kontroly dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 51.

.

JUDr. Martin Major, MBA v. r.
primátor města Olomouce

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