USNESENÍ
ze 7. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 1. 2015
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 13.1.2015 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Územní plán Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh vyjádření statutárního města Olomouc k návrhu na zrušení části opatření obecné
povahy č. 1/2014 - Územní plán Olomouc navrhovatele xxxxxxxxxx dle přílohy č. 3 důvodové
zprávy a navrhovatele Martina Začala dle přílohy č.6 důvodové zprávy
3.
ukládá
ihned předat návrhy vyjádření statutárního města Olomouc advokátní kanceláři Ritter Šťastný
T:
27. 1. 2015
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a ukládá odboru majetkoprávnímu informovat nájemce domů
Černá cesta 31, Černá cesta 33 a BYTOVÉ DRUŽSTVO AVION OLOMOUC o prodeji
předmětných nemovitých věcí do vlastnictví družstva OLO-HAM-BYT, bytové družstvo
a družstva CHOM-PAL-BYT, bytové družstvo dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 80 orná půda o výměře 30 m2 v k. ú. Nový
Svět u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP
dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
3.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 612 ostatní plocha o výměře 61 m2 v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení
geometrického plánu dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
4.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 313/3 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém
se nachází stavby jiného vlastníka – zejména dlážděný chodník, zděný sloupek
s plynoměrem, přípojka vody, přípojka plynu, kanalizační přípojka, telekomunikační vedení
a podzemní vedení NN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem
převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
5.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 462/1 ostatní plocha o výměře 6 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
6.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 462/1 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
7.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1105 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
8.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
9.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
10. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 120/5 ostatní plocha o výměře 1,73 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
11. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/8 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
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12. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 487/4 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
13. schvaluje
záměr propachtovat pozemky parc. č. 1226 ostatní plocha o výměře 156 m2 a parc. č. 1045/3
zahrada o výměře 111 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.11.
14. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 309/7
ostatní plocha o výměře 1 500 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu
by mělo dojít k prodloužení doby nájmu z 31. 5. 2015 do 31. 5. 2019 dle důvodové zprávy bod
č. 2.12.
15. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, konkrétně pak část společných prostor (část střechy) o výměře 2 m2
budovy č. p. 1017, bydlení, ul. I. P. Pavlova č. o. 62, která je součástí tohoto pozemku,
společnosti fx-net.cz internet s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
16. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 644/2 ostatní plocha o výměře 1 413 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzavřenou se spolkem Oblastní unie neslyšících Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
17. revokuje
usnesení RMO ze dne 9. 12. 2014 bod programu č. 2, bod č. 1.5. důvodové zprávy, ve věci
vzetí na vědomí změny názvu společnosti z PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. na společnost
PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
18. bere na vědomí
zrušení společnosti PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. v důsledku fúze sloučením a přechod jmění
této společnosti na společnost PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
3.3.
19. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/3/2009/Plh ze dne 18. 2. 2009 na nájem části
pozemku parc. č. 487/1 orná půda o výměře 255 m2 v k. ú. Neředín, částí pozemků parc. č.
1023 ostatní plocha o výměře 102 m2 a parc. č. 849/8 orná půda o výměře 1 m2, vše v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc, která byla uzavřena se společností PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
20. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/66//2009/Plh ze dne 4. 11. 2009, ve znění dodatků č.
1 až č. 5 na nájem části pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
21. schvaluje
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. st. 1048 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, konkrétně pak prostor o celkové výměře 421 m2 v 1. NP a 2. NP
budovy bez č.p./č.e. (obč. vyb.) ul. Tererovo náměstí, která je součástí tohoto pozemku,
Fakultní základní škole Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvkové organizaci se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
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22. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 784/8 zahrada o výměře 519 m2
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
23. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 393/3 ostatní plocha o výměře 400 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 170/28 orná půda v k. ú. Povel,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
25. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 20 m2
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti SELP Servis, s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 502 ostatní plocha v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
27. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 253/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 253/3 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.1.
29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 626/2 a parc. č. 553/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
30. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 626/2 a parc. č. 553/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.2.
31. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1224 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
32. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1224 ostatní plocha v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.3.
33. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1419/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
34. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1419/1 ostatní plocha v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.4.
35. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
36. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 497/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
37. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod č. 96 důvodové zprávy ve věci
schválení bezúplatného zřízení služebnosti uložení a provozování tlakové kanalizace
na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda, parc. č. 1157/1 ostat. pl.,
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch nemovitých věcí, a to pozemku parc. č.
741/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 546, rodinný dům,
a pozemku parc. č. 741/6 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 6.7.
38. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatné zřízení služebnosti uložení a provozovaní tlakové kanalizace na pozemcích parc.
č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda, parc. č. 1157/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc ve prospěch budovy č.p. 546, rodinný dům, na pozemku parc. č. 741/7
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemků parc. č. 741/7 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č.
741/6 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
39. bere na vědomí
že se jedná o věcné břemeno uložení a provozování telekomunikačního vedení na pozemku
parc. č. 98/6 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2
Czech Republic a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
40. bere na vědomí
změnu druhu pozemku parc. č. 555/2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z ostatní
plochy na ornou půdu u zřízení věcného břemene uložení a provozování optického
kabelového vedení dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
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2.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1045/48 ostatní plocha,
parc.č. 1045/49 ostatní plocha, parc.č. 1059/21 ostatní plocha, parc.č. 1134/2 ostatní plocha
a parc.č. 1170/6 ostatní plocha, vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc. Pozemky jsou
ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží Správě silnic
Olomouckého kraje, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Veřejná zakázka č. 14094 - Rekonstrukce plynojemu + měření
bioplynu - zadání a změna pověření

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem "Rekonstrukce plynojemu + měření bioplynu", archivní číslo 14094.
2.
schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
3.
ruší
část 4 bodu 13 usnesení RMO ze dne 30. 9. 2014
4.
pověřuje
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera
a) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
b) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů,
c) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5. 4.
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Veřejná zakázka č. 14062 - Jantarová stezka - 2.část - změna
podmínek zadávacího řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "Jantarová stezka
- 2. část". archivní číslo 15003.
2.
ruší
bod 6 usnesení RMO ze dne 30.9.2014.
3.
schvaluje
změnu podmínek zadávacího řízení dle návrhu obsaženého v důvodové zprávě.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5. 5.
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7

Veřejná zakázka č. 14071 - Rámcová smlouva na opravy
komunikací 2015 - 2017 - 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 "Rámcová smlouva na opravy komunikací 2015 - 2017", archivní číslo
14071.
2.
vylučuje
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil
požadavky zadavatele, dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
3.
schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazečům dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., 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
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 a, c)
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3.
schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na dobu - 3 měsíce:
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
4.
schvaluje
výpověď z nájmu nemovitosti, objektu bez č.p./č.e. (objekt č. 14 - hangár v areálu letiště
Neředín) na pozemku parc.č. 1400/1 ost. pl. v k.ú. Neředín, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod 2)
5.
nevyhovuje žádosti
1. Leteckého školního pluku o revokaci usnesení Rady města Olomouce ze dne 30.9.2014
dle důvodové zprávy bod 3)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

10

Komise hospodářského rozvoje

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu v Statutu Komise hospodářského rozvoje dle přílohy č. 1
3.
jmenuje
členy Komise hospodářského rozvoje dle upravené přílohy č. 2
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 8.

11

Jantarová stezka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle bodu C) důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic ihned uzavřít smlouvu předloženou ze strany společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., v souladu s bodem C) důvodové zprávy
T:
27. 1. 2015
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.

8

12

Změna plánu MOVO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se změnou plánu dle důvodové zprávy
3.
ukládá
ekonomickému odboru provést rozpočtovou změnu a úpravu plánu dle důvodové zprávy
T:
27. 1. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

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:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 13.

14

Karty typu D

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 14.

15

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.

16

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 1. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 16.

17

Přechody pro chodce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zadat advokátní kanceláři Ritter-Šťastný zpracovat analýzu situace dle důvodové zprávy
a možnosti dalšího postupu SMOl při rušení přechodů pro chodce
T:
27. 1. 2015
O:
vedoucí odboru dopravy
3.
ukládá
předložit RMO materiál k dodatečnému zařazení projektových dokumentací do plánu roku
2015
T:
27. 1. 2015
O:
vedoucí odboru investic
vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.

18

Dodatek č. 9 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 9 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy
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3.
ukládá
podepsat dodatek č. 9
T:
27. 1. 2015
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.

19

Dodatek č. 9 ke smlouvě s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 9 ke smlouvě s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. dle předložené důvodové
zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 9
T:
27. 1. 2015
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.

20

Další fungování Olomouc Region Card v roce 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle důvodové zprávy
3.
ukládá
ihned podepsat Dodatek č. 4 o spolupráci na projektu Olomouc Region Card
T:
27. 1. 2015
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

11

21

Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 - využití
neinvestičních finančních prostředků pro účely vytvoření
investičních finančních zdrojů v roce 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s čerpáním neinvestičních finančních prostředků zřizovatele Mateřské školy Olomouc,
Herrmannova 1 roku 2014 ve výši 310.084,--Kč na krytí investičních výdajů souvisejících
s realizací akce "Úprava zahrady bílé velryby v přírodním stylu MŠ Herrmannova".
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace
T:
27. 1. 2015
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

22

Audit hospodaření malých pokladen

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. 23/2014
o zjištěních z vykonaného auditu, body č. 1 až 4
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
3.
ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle
o zjištěních z vykonaného auditu, body č. 5 a 6
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí živnostenského odboru

části IV.B. předložené zprávy č. 23/2014

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 22.

23

Využití finanční podpory - Divadlo Konvikt o.s. 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 23.

12

24

Využití veřejné finanční podpory - Waldorfská ZŠ a MŠ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 24.

25

Využití veřejné fin. podpory v r. 2013 na projekt "Pořádání
jezdeckých parkurových závodů"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 25.

26

Využití veřejné fin. podpory v r. 2013 na projekt "Domov
seniorů POHODA 2013"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 26.

27

Projekt Bezbariérová Olomouc – prioritní bezbariérové trasy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
Akční plán realizace bezbariérových tras dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

28

V 09 - Návrh postupu změny projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
tajemníkovi postupovat dle důvodové zprávy
T:
dle důvodové zprávy
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
3.
ukládá
předložit návrh na konkrétní změnu projektu
T:
27. 1. 2015
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 28.

29

Sluňákov, o.p.s.
Olomouce

-

centrum

ekologických

aktivit

města

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
odvolává
z funkce člena správní rady Sluňákova, o.p.s. - centrum ekologických aktivit města Olomouce
Aleše Jakubce a Danielu Dvorskou
3.
schvaluje
složení správní a dozorčí rady Sluňákov, o.p.s. - centrum ekologických aktivit města
Olomouce dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.

30

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené
důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené
důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 4, dle předložené důvodové
zprávy
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5.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na bezbariérový byt v DPS Peškova 1,
dle předložené důvodové zprávy
6.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené
důvodové zprávy
7.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

31

Závazek konečného příjemce - 57. Výzva

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Nedvědova - hřiště 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.
3.
souhlasí
v případě schválení projektové žádosti ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště s každoročním vyčleněním
finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 125 300,- Kč po dobu 5 let (tj.
celkové náklady po dobu 5 let činí 626 500,- Kč) od finančního ukončení projektu.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Nedvědova - hřiště 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.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště s každoročním vyčleněním
finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 125 300,- Kč po dobu 5 let (tj.
celkové náklady po dobu 5 let činí 626 500,- 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 ZŠ Nedvědova - hřiště, ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru evropských projektů
7.
schvaluje
složení realizačních týmů pro projekty ZŠ Nedvědova - hřiště, ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště dle
bodu 3 důvodové zprávy.
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

32

Rekonstrukce zasklení a opláštění krytého bazénu PSO ukončení administrace projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
ukončení administrace žádosti o podporu č. 00033607 pro projekt „Rekonstrukce zasklení
a opláštění krytého bazénu PSO“ v rámci Programu Zelená úsporám
3.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k zaslání dopisu poskytovateli dotace
s žádostí o ukončení administrace projektu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

33

Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 2. zasedání ZMO
konaného 22.12.2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 7, část 3 usnesení ZMO ze dne 22.12.2014 - Návrh rozpočtu SMOl na rok 2015:
- Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených
rozpočtových změnách roku 2015 (T: zasedání ZMO)
T:
průběžně
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
2.
ukládá
k bodu 9, část 3 usnesení ZMO ze dne 22.12.2014 - Dodatek č. 6 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101:
- informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace (T: prosinec 2014)
T:
27. 1. 2015
O:
vedoucí odboru školství
3.
ukládá
k bodu 10 část 3 usnesení ZMO ze dne 22.12.2014 - Obecně závazná vyhláška o školských
obvodech škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc:
- informovat o přijatém usnesení ředitele základních škol (T: prosinec 2014)
T:
27. 1. 2015
O:
vedoucí odboru školství
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4.
ukládá
k bodu 12 části 3 usnesení ZMO ze dne 22.12.2014 - Asociace měst pro cyklisty - návrh
změny v zastupování:
- informovat o změně v pověření zastupování statutárního města Olomouce v "Asociaci měst
pro cyklisty" orgány Asociace (T: ihned)
T:
27. 1. 2015
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 34.

34

Delegování zástupce SMOl do orgánů Svazu měst a obcí ČR

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
deleguje
zástupce SMOl do orgánů Svazu měst a obcí ČR
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 35.

35

Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu
o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15.1.2015
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36.

36

Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Vnitřního předpisu pro
zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města Olomouce k
soukromým účelům"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
Dodatek č. 5 "Vnitřního předpisu pro zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města
Olomouce k soukromým účelům" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 1. 2015
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36. 1.

37

Organizační záležitosti - smlouva o výpůjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
smlouvu o výpůjčce dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36. 2.

38

Organizační záležitosti; smlouva o výpůjčce - nábytek

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
smlouvu o výpůjčce - nábytek dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36. 3.

39

Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Podpisového řádu
statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 1 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle upravené důvodové
zprávy s účinností od 15. 1. 2015
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36. 4.
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40

Rozárium

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
požádat Úřad regionální rady o vyhlášení nové výzvy na projekt Rozárium
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru evropských projektů
3.
souhlasí
s podáním projektu Rozárium do nové výzvy
4.
ukládá
předložit do RMO upřesněné financování na základě výběrového řízení s návrhem
na zařazení do rozpočtu na r. 2015 a nový závazek konečného příjemce pro projekt Rozárium
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru evropských projektů
5.
souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 38.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r.
primátor města Olomouce

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