USNESENÍ
z 8. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 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)
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Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním,
pololetním a ročním plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO:
- k termínu plnění 27. 1. 2015 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy
- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A), B), C), D) důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
- část 4 bodu 15 usnesení RMO ze dne 27. 1. 2014 týkající se Lošova - komunikace dle části
A) důvodové zprávy
- část 2 bodu 26 usnesení RMO ze dne 19. 5. 2014 týkající se SMS parkování dle části A)
důvodové zprávy
- část 6 bodu 19 usnesení RMO ze dne 9.4.2013 týkající se Nemilanky - vymezení poldrů,
analýzy povodní dle části A) důvodové zprávy
- část 5 bodu 12 usnesení RMO ze dne 4.5.2004 týkající se Strukturálních fondů dle části B)
důvodové zprávy
- část 3 a 4 bodu 37 usnesení RMO ze dne 7.9.2010 týkající se Koncepce zabezpečení
činnosti jednotek SDH SMOl dle části D) důvodové zprávy
- část 3 bodu 5 usnesení RMO ze dne 5.12.2011 týkající se Lesů města Olomouce - auditu
dle části D) důvodové zprávy
- část 6 bodu 39 usnesení RMO ze dne 19.3.2013 týkající se Zprávy o plnění koncepce
jednotek SDH SMOl dle části D) důvodové zprávy
- část 3 bodu 23 usnesení RMO ze dne 13.1.2014 týkající se Analýzy a hodnocení rizik SMOl
za rok 2013 dle části D) důvodové zprávy
- část 4 bodu 13 usnesení RMO ze dne 2.6.2014 týkající se Koncepce dobrovolných hasičů
dle části D) důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
revokuje
své usnesení ze dne 18. 8. 2014, část 36, bod 9, ve věci doporučení ZMO schválit prodej
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
jehož součástí je budova č. p. 200, Dolní náměstí 2, bytový dům, po jednotkách dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, a to:
- jednotku č. 200/101, jiný nebytový prostor, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
4012/18078 na společných částech shora uvedené nemovité věci společnosti SK Sigma
Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 8.813.211,- Kč,
- jednotku č. 200/103, ateliér, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 860/18078 na
společných částech shora uvedené nemovité věci xxxx za kupní cenu ve výši 1.786.760,- Kč,
- jednotku č. 200/104, ateliér, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 865/18078 na
společných částech shora uvedené nemovité věci xxxx za kupní cenu ve výši 1.746.770,- Kč,
- jednotku č. 200/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 835/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.654.709,- Kč,
- jednotku č. 200/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 777/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.864.590,- Kč,
- jednotku č. 200/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 627/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.304.283,- Kč,
- jednotku č. 200/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1030/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.205.108,- Kč,
- jednotku č. 200/102, jiný nebytový prostor, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
3201/18078 na společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 569/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 796/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1355/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 518/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
revokuje
své usnesení ze dne 18. 8. 2014, část 36, bod 13, ve věci doporučení ZMO schválit uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a
technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené
vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a
rozvodu tepelné energie k jednotce č. 200/10, přičemž obsahem služebnosti je přístup a
užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a služebnosti stezky
jednotce č. 200/10, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti podloubím
budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města Olomouce s
manželi xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
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3.
revokuje
své usnesení ze dne 18. 8. 2014, část 36, bod 15, ve věci doporučení ZMO schválit uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a
technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené
vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a
rozvodu tepelné energie k jednotce č. 200/101, přičemž obsahem služebnosti je přístup a
užívání společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a služebnosti stezky
jednotce č. 200/101, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti podloubím
budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města Olomouce se
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 200, Dolní náměstí 2, bytový dům, po jednotkách
vymezených dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to:
- jednotku č. 200/103, ateliér, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 860/18078 na
společných částech shora uvedené nemovité věci xxxx za kupní cenu ve výši 1.786.760,- Kč,
- jednotku č. 200/104, ateliér, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 865/18078 na
společných částech shora uvedené nemovité věci xxxx za kupní cenu ve výši 1.746.770,- Kč,
- jednotku č. 200/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 835/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.654.709,- Kč,
- jednotku č. 200/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 777/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.864.590,- Kč,
- jednotku č. 200/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1030/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.205.108,- Kč,
- jednotku č. 200/101, jiný nebytový prostor, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
4012/18078 na společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/102, jiný nebytový prostor, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
3201/18078 na společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 569/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 796/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1355/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,
- jednotku č. 200/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 518/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou.
- jednotku č. 200/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 627/18078 na společných
částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
5.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 197 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dětřichov nad
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, jehož součástí je zejména budova č. p. 132, rodinný
dům, vedlejší hospodářská stavba, studna a oplocení, pozemek parc. č. 209/3 zahrada, jehož
součástí je oplocení, a pozemek parc. č. 209/2 orná půda, oba v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí,
obec Dětřichov nad Bystřicí, formou obálkové metody.
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Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 605.000,- 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 10.000,- Kč na depozitní účet
statutárního města Olomouce nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 nebo Palackého 14, Olomouc a nezbytné údaje
o účtu, na který bude případně vrácena.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a
IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště).
Nabídky budou doručeny do 12. 3. 2015 do 15:30 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
DĚTŘICHOV 132“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno u právnické osoby název a sídlo
nebo u fyzické osoby jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční dne 16. 2. 2015 ve 14:30 hod. Informace
o prodávaných nemovitých věcech, nájemní smlouvě a znaleckém posudku lze získat na
Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje
domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, 588 488 455. Statutární
město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
6.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Huzová, obec
Huzová, jehož součástí je zejména budova č. p. 259, rodinný dům, vedlejší hospodářská
budova, studna, domácí čistička odpadních vod a oplocení, část pozemku parc. č. 2600/1
ostatní plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) o výměře 1368 m2, jehož součástí je
oplocení, část pozemku parc. č. 2600/4 zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) o výměře
3035 m2, jehož součástí je oplocení, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová formou obálkové
metody.
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 2.000.000,- 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 10.000,- Kč na depozitní účet
statutárního města Olomouce nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 nebo Palackého 14, Olomouc a nezbytné údaje
o účtu, na který bude případně vrácena.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a
IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště).
Nabídky budou doručeny do 12. 3. 2015 do 15:30 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
HUZOVÁ 259“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno u právnické osoby název a sídlo nebo
u fyzické osoby jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční dne 18. 2. 2015 ve 14:30 hod. Informace
o prodávaných nemovitých věcech, nájemní smlouvě a znaleckém posudku lze získat na
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Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje
domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, 588 488 455. Statutární
město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit dle
důvodové zprávy bod č. 1.4.
7.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to
bytovou jednotku č. 722/2 v domě č. p. 722, Vančurova 3, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 768/7352 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009 zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 1.220. 000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní
smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci. Nabídka
musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet
statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 nebo Palackého 14, Olomouc a nezbytné údaje
o účtu, na který bude případně vrácena. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a
bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci
zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum
narození, trvalý pobyt a bydliště).
Nabídky budou doručeny do 12. 3. 2015 do 15:30 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách,
na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA VANČUROVA 3“.
Na obálkách musí být uvedeno u právnické osoby název a sídlo nebo u fyzické osoby jméno,
příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto
termínu nebude brán zřetel. Informace o prodávané nemovité věci a znaleckém posudku lze
získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 458. Prohlídka
bytu se uskuteční dne 24. 2. 2015 v 15:00 hod. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo
změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
8.
ruší
své usnesení ze dne 19. 4. 2011, bod 10, část 7, ve věci schválení obecného postupu
prodeje zůstatkových volných bytových jednotek na základě výběrového řízení formou
obálkové metody, když minimální kupní cena bude stanovena ve výši 0,85 násobku ceny
obvyklé dle znaleckého posudku na jednotku dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
9.
ruší
své usnesení ze dne 19. 4. 2011 bod 10, část 8, ve věci schválení obecného postupu prodeje
zůstatkových obsazených bytových jednotek, kdy nájemci uplynuly ochranné lhůty k převodu
jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, na základě výběrového řízení formou
obálkové metody, když minimální kupní cena bude stanovena ve výši 0,75 násobku ceny
obvyklé dle znaleckého posudku na volnou jednotku dle důvodové zprávy bod č.1.5.
10. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to
bytovou jednotku č. 608/17 v domě č. p. 608, Stiborova 24, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 717/14644 na společných částech domu č. p. 608 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 717/14644 na pozemku parc. č. st. 983 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc, formou obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 1.215.000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní
smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy.
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Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci. Nabídka
musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet
statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 nebo Palackého 14, Olomouc a nezbytné údaje
o účtu, na který bude případně vrácena. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a
bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci
zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum
narození, trvalý pobyt a bydliště).
Nabídky budou doručeny do 12. 3. 2015 do 15:30 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 STIBOROVA 24“. Na
obálkách musí být uvedeno u právnické osoby název a sídlo nebo u fyzické osoby jméno,
příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto
termínu nebude brán zřetel. Informace o prodávané nemovité věci a znaleckém posudku lze
získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 458. Prohlídka
bytu se uskuteční dne 26. 2. 2015 v 15:00 hod. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo
změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
11. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 515/1, byt,
v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou obálkové metody. Součástí
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7403/185835 na společných částech
nemovité věci.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 1.430.000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní
smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci. Nabídka
musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet
statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 nebo Palackého 14, Olomouc a nezbytné údaje
o účtu, na který bude případně vrácena. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a
bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci
zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum
narození, trvalý pobyt a bydliště).
Nabídky budou doručeny do 4. 5. 2015 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 SYNKOVA 15“. Na
obálkách musí právnická osoba uvést název a sídlo, fyzická osoba jméno, příjmení a bydliště
zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán
zřetel. Informace o prodávané nemovité věci a znaleckém posudku lze získat na Magistrátu
města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458. Prohlídka bytu se uskuteční dne
25. 2. 2015 v 15:00 hod. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit
záměr, popřípadě od něj odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/1, byt, v domě č.
p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemcům xxxxxx a xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 522.964,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti
4033/185835 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
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13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 515/6, byt, v domě č.
p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
689.851,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5320/185835
na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
14. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 87/21 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na
kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí tohoto pozemku a
nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
15. schvaluje
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové výměře 41,00 m2 v 1. NP budovy
č.p. 294 (obč.vyb.), Karafiátova č.o. 6, která je součástí pozemku parc. č. st. 362 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Neředín, obec Olomouc, společnosti PhDr. Dagmar Konečná s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
16. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 2 o výměře 19,43 m2 a nebytového
prostoru č. 3 o výměře 18,72 m2 v podchodu olomouckého přednádraží pod pozemky parc. č.
804/31 ostat. pl., parc. č. st. 770 zast. pl. a parc. č. 804/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k upřesnění předmětu nájmu z nebytového
prostoru č. 2 o výměře 19,43 m2 a nebytového prostoru
č. 3 o výměře 18,72 m2
v podchodu olomouckého přednádraží pod pozemky parc. č. 804/31 ostat. pl., parc. č. st. 770
zast. pl. a parc. č. 804/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc na nebytový prostor č.
2 o výměře 19,43 m2 a nebytový prostor č. 3 o výměře 18,72 m2 v podchodu olomouckého
přednádraží pod pozemky parc. č. 921, parc. č. 624/18, parc. č. 938/39, parc. č. 938/41 a
parc. č. 938/40, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.2.
17. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 111/3 o výměře 3 m2, část pozemku parc. č.
111/5 o výměře 8 m2, část pozemku parc. č. 12/26 o výměře 4 m2 a části pozemku parc. č.
127/1 o celkové výměře 2 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.3.
18. schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 46/59 zahrada o výměře 281 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
19. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 338/3 zahrada o výměře 233 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
20. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 338/3 zahrada o výměře 233 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
21. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 463/1 ostat. pl. o výměře 340 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
22. schvaluje
záměr poskytnout jako výpůjčku části pozemků parc. č. 1255/2 orná půda o výměře 1716 m2
a parc. č. 1256/3 orná půda o výměře 565 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle
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důvodové zprávy bod č. 2.7.
23. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 5/59 ostatní plocha)
o výměře 2 189 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na které se nachází
stavba jiného vlastníka, zejména rozestavěná stavba objektu k bydlení a občanské
vybavenosti, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle
důvodové zprávy bod č. 2.8.
24. schvaluje
předběžný záměr směnit části pozemků parc. č. 21/6 zahrada o výměře 23 m2 a parc. č. st.
185/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na
kterých se nachází stavby jiného vlastníka – zejména komunikace IV. třídy (chodník), přípojka
dešťové kanalizace a telekomunikační kabelové vedení, které nejsou součástí těchto
pozemků a nebudou proto předmětem převodu, ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxx,
za část pozemku parc. č. 20/2 ostatní plocha o výměře 38 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - zejména stavba zděného přístřešku
na komunální odpad, oplocení a telekomunikační kabelové vedení, které nejsou součástí
tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, ve vlastnictví statutárního města
Olomouce. Výměra předmětných částí pozemků bude upřesněna až po zpracování GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
25. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxx o nájem budovy bez čp/če, garáž, na pozemcích parc. č. st. 1358/1 a parc. č. st.
1358/2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 3.3.
26. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1613 zast.
pl. o výměře 124 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, včetně zařízení a vybavení uzavřené
s panem xxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
27. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu podzemního nebytového prostoru o celkové výměře 307 m2 a
suterénního nebytového prostoru o celkové výměře 36 m2 v domě č. p. 856 na pozemku
parc. č. st. 181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 653 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc uzavřenou se společností Euroclub Morava s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
28. uděluje
souhlas s podnájmem podzemního nebytového prostoru o celkové výměře 307 m2 a
suterénního nebytového prostoru o celkové výměře 36 m2 v domě č. p. 856 na pozemku
parc. č. st. 181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 653 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc paní xxxxxxxxx za podmínek dle důvodové zprávy a za podmínky, že bude uzavřen
dodatek ke smlouvě o nájmu podzemního nebytového prostoru o celkové výměře 307 m2 a
suterénního nebytového prostoru o celkové výměře 36 m2 v domě č. p. 856 na pozemku
parc. č. st. 181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 653 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc uzavřené se společností Euroclub Morava s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
29. neschvaluje
navýšení nájemného a pachtovného o inflační koeficient ve výši 0,4% dle důvodové zprávy
bod 3.6.
30. schvaluje
prominutí části nájemného ve výši 7.053,- Kč za pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní
plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za období od
1. 1. 2014 do 31. 1. 2015 a zákonného úroku z prodlení paní xxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním
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dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
31. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře
20 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxxxxx za podmínky zaplacení
části nájemného ve výši 759,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
32. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
33. souhlasí
s postupem uvedeným v bodě 3 návrhu řešení dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
34. schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku parc. č. 841/122 ostatní plocha o výměře
276 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
35. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 1721/39 ostat. pl. o výměře 146 m2, parc. č.
1721/1 ostat. pl. o výměře 741 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. o výměře 1 243 m2, parc. č.
1721/28 ostat. pl. o výměře 988 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. o výměře 1 636 m2, parc. č.
1649/1 ostat. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 161 m2 a parc. č.
1721/6 ostat. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené se
společností eluvio s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
36. bere na vědomí
změnu názvu společnosti z SCHIEBEL, s.r.o. na STERCH-INTERNATIONAL s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.10.
37. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 339/13 zahrada o výměře 33 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, panu
xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
38. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 933/4 zahrada o výměře 373 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
39. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc uzavřené se společností Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.13.
40. schvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemků parc. č. st. 826/1, parc. č. st. 861 a
parc. č. st. 862, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc za období od 2. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ve výši 72 851,- Kč ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
41. schvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 347 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za období od od 1. 1. 2014 do 23. 7. 2014
ve výši 146,- Kč ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle důvodové
zprávy bod č. 3.15.
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42. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 235/77 ostatní plocha o výměře 411 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc,
na kterém se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího - komunikace, vodovod a kanalizace, a
dále pak distribuční soustava ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a horkovodní
přípojky ve vlastnictví společnosti Dalkia Česká republika, a.s., které nejsou součástí
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví společnosti K – STAV stavební
a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 605,- Kč včetně DPH
dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
43. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 63 důvodové zprávy ve věci
schválení prodeje části pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP díl „b“) o výměře 23 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem prodeje, a to ideální podíl 1/2
shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 678,- Kč a ideální podíl
1/2 shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 677,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
44. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP parc. č. 496/4 orná půda) o výměře
23 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení,
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem prodeje, manželům
xxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 31 355,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.2.
45. bere na vědomí
že předmětem směny jsou nyní dle nového geometrického plánu části pozemků parc. č.
118/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 124/5 díl „b“) o výměře 410 m2, parc. č. 124/1 trvalý
travní porost (dle GP parc. č. 124/5 díl „a“) o výměře 1 369 m2 a parc. č. 130/13 orná půda
(dle GP parc. č. 130/41) o výměře 324 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
46. bere na vědomí
že se jedná o prodej části pozemku parc. č. 438/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 438/51 ostat. pl.)
o výměře 42 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného
vlastníka - oplocení se zděnou podezdívkou, zděné sloupky s elektroměrem a plynoměrem a
zpevněný vjezd, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu,
manželům xxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
47. bere na vědomí
změnu názvu společnosti z Dalkia Česká republika, a.s. na Veolia Energie ČR, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
48. revokuje
usnesení RMO ze dne 19. 4. 2005, bod 29 důvodové zprávy ve věci schválení bezúplatného
zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kanalizace a vodovodu na pozemcích
parc. č. 265/386 ost. pl. o výměře 40 m2, parc. č. 265/387 ost. pl. o výměře 33 m2, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
49. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace a vodovodu na pozemcích parc. č.
265/386 ostat. pl. a parc. č. 265/387 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
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50. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č.
284/1 ostat. pl., parc. č. 328/1 ostat. pl. a parc. č. 105/82 ostat. pl., vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energia ČR, a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.2.
51. revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 10. 2013, bod programu 2., bod 3.32 důvodové zprávy ve věci
schválení změny smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující
právo uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 451/15
orná půda v k. ú. Tovéř, obec Tovéř v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Olomouc
(ideální 1/2) a obce Tovéř (ideální 1/2) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.3.
52. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemku parc. č. 451/15 orná půda a uložení a provozování nadzemního kabelového vedení
VN na pozemku parc. č. 451/9 orná půda, vše v k. ú. Tovéř, vše v podílovém spoluvlastnictví
statutárního města Olomouc (ideální 1/2) a obce Tovéř (ideální 1/2) ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
53. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 111/1 ostat.pl. a parc. č. 112/2 ostat. pl., uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 111/3 ostat. pl., parc. č. 22/7
ostat. pl., parc. č. 112/4 ostat. pl., parc. č. 21/1 ostat. pl., parc. č. 22/1 ostat. pl., č. 111/1
ostat.pl. a parc. č. 112/2 ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
54. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
55. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 653/4 zahrada a parc. č. 654/4 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č.
125/2 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti O2
Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
56. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 106. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemcích parc. č. 2004/1, parc. č. 2004/2, parc. č. 2004/7, parc. č. 311/13, parc. č. 1721/6,
parc. č. 1721/19, parc. č. 1721/36, parc. č. 308/1, parc. č. 1721/20, vše ostat. pl., v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.7.
57. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 2004/1, parc. č. 2004/2, parc. č. 2004/7, parc. č. 311/13, parc. č. 1721/6, parc. č.
1721/19, parc. č. 308/1, parc. č. 1721/2, parc. č. 1721/1, vše ostat. pl., parc. č. 1721/20 orná
půda, parc. č. 1721/36 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
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58. revokuje
usnesení RMO ze dne 16. 8. 2010, bod programu 2., bod 2.17. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
plynovodního vedení na pozemku parc. č. 1916/23 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 1846/9 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve vlastnictví společnosti Hamerská a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
59. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodního vedení na pozemku parc. č. 1916/23
ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 1846/9
orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
60. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
plynovodního vedení na pozemku parc. č. 1916/23 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 1846/9 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
61. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 729/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
62. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 729/4, vše ostatní
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
63. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 314/1, parc. č. 314/2, parc. č. 314/4, parc. č. 364/1 a parc. č. 1932, vše
ostatní plocha, parc. č. 365 a parc. č. 369/3, vše zahrada a parc. č. 1908 vodní plocha, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.10.
64. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 314/1, parc. č. 314/2, parc. č.
314/4, parc. č. 364/1 a parc. č. 1932, vše ostatní plocha, parc. č. 365 a parc. č. 369/3, vše
zahrada a parc. č. 1908 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
65. bere na vědomí
že věcné břemeno uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení bude
zřízeno ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
66. bere na vědomí
že služebnost uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc.
č. 24/9 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc bude zřízena ve prospěch Občanského
sdružení Lanové centrum PROUD dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
67. bere na vědomí
změnu druhu pozemku parc. č. 849/90 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z ostatní plochy na
ornou půdu u zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a kanalizace dle důvodové
zprávy bod č. 6.13.
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68. bere na vědomí
změnu druhu pozemku parc. č. 1591/46 z orné půdy na ostatní plochu u zřízení věcného
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN dle důvodové zprávy
bod č. 6.14.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Veřejná zakázka č. 14016 - ZŠ Hálkova - přístavba učeben nepokračovat v zadávacím řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "ZŠ Hálkova - přístavba učeben", archivní
číslo 14016.
2.
schvaluje
VARIANTU B2) v rámci veřejné zakázky s názvem "ZŠ Hálkova - přístavba učeben", archivní
číslo 14016
3.
ruší
část 3 bodu 11 usnesení RMO ze dne 9.6.2014
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: 3.

4

Veřejná zakázka č. 14060 - Tropický pavilon ZOO Olomouc nepokračovat v zadávacím řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Tropický pavilon ZOO Olomouc", archivní
číslo 14060.
2.
schvaluje
VARIANTU B2) v rámci veřejné zakázky s názvem "Tropický pavilon ZOO Olomouc", archivní
číslo 14060
3.
ruší
část 3 bodu 10 usnesení RMO ze dne 23.6.2014
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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: 3. 1.

5

Veřejná zakázka č. 14077 - Zpřístupnění podzemních chodeb
Fortu Tafelberg -- nepokračovat v zadávacím řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Zpřístupnění podzemních chodeb Fortu
Tafelberg", archivní číslo 14077
2.
schvaluje
VARIANTU B) v rámci veřejné zakázky s názvem "Zpřístupnění podzemních chodeb Fortu
Tafelberg", archivní číslo 14077
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3. 3.

6

Veřejná zakázka č. 14089 - Rozárium 2 - vyloučení uchazeče

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem "Rozárium 2", archivní číslo
14089
2.
vylučuje
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách uchazeče, který
nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, dle návrhu hodnotící
komise, obsaženém v důvodové zprávě
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3. 5.

7

Vyhodnocení
vymáhání
pohledávek
ze
a rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.
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správních

8

Možnosti regulace loterií a jiných podobných her

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Ztracená 3, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxx, xxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1a)
b) Holická 51, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Holická 51, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a)
e) Synkova 8, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b)
f) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 5a)
g) Synkova 11, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 3+1 s xxxxx, xxxxxx dle důvodové zprávy bod 5b)
3.
souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky nájemci:
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxx, xxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxx, xxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
b)
na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérové byty:
xxxxxxx, xxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc - bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
c)
na 1 rok s nájemci:
Charita Olomouc, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
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xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxx, xxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
d)
na půl roku, 3 měsíce, 2 měsíce, 1 měsíc s nájemci:
Klub dvojčat a vícerčat Morava, o.s., Náves Svobody 41, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxx, xxxxxx, Balbínova 9, Olomouc - na 3 měsíce.
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc - na 2 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS - na 1 měsíc
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc - DPS
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc - DPS
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)
4.
nevyhovuje
žádosti o snížení nájemného u bytu č. 43, Přichystalova 64, Olomouc - DPS
dle důvodové zprávy bod 6)
5.
schvaluje
výpovědi z nájmu bytu:
xxxxxx, xxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 5
xxxxxx, xxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc, byt č. 2
dle důvodové zprávy bod 7 a, b)
6.
schvaluje
ponechání snížené sazby nájemného u bytu č. 1, Náves Svobody 41, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8)
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7.
bere na vědomí
vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady v období 7–12/2014 dle důvodové zprávy
bod 9)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

10

Petice Neředínský horizont

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit důvodovou zprávu na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 20.3.2015
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 7.

11

Velkomoravská - Schweitzerova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
další postup dle bodu 3. upravené varianty b) důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic zajistit rozpočtovou změnu na částku ve výši 376.000,- Kč dle upravené
důvodové zprávy
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.

12

Na Letné - parkoviště

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s.
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3.
ukládá
odboru ekonomickému ihned podepsat záznam o předběžné řídící kontrole k budoucí
smlouvě o realizaci přeložky
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
ukládá
odboru investic ihned zajistit uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., dle
přílohy důvodové zprávy
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.

13

MDO - rekonstrukce dámského WC

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru investic postupovat dle bodu 2.b) upravené důvodové zprávy
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.

14

Jantarová stezka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě dle bodu C) důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic ihned uzavřít smlouvu předloženou ze strany společnosti O2 Czech Republic
a.s. v souladu s bodem C) důvodové zprávy
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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15

Za Vodojemem - malá parkoviště

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky NN se společností ČEZ Distribuce
3.
ukládá
odboru ekonomickému ihned podepsat záznam o předběžné řídící kontrole k budoucí
smlouvě o realizaci přeložky NN
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
ukládá
odboru investic ihned zařadit finanční prostředky dle důvodové zprávy do návrhu plánu pro r.
2016
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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Zpracování projektových dokumentací v roce 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
k zahájení přípravy PD dle bodu C) 1. č. 5, 12, 13, 14, 15, 17 a dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy
3.
ukládá
odboru investic ihned zahájit přípravu PD dle bodu C) 1. č. 5, 12, 13, 14, 15, 17 a dle přílohy
č. 1. důvodové zprávy
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic předložit na jednání ZMO 20.3.2015
příslušné rozpočtové změny v RMO schválených akcí k projekční přípravě.
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
5.
schvaluje
investiční komisi ve složení dle bodu C) 2. upravené důvodové zprávy
6.
ukládá
Ing. Jaromíru Czmerovi svolat jednání investiční komise.
T:
17. 2. 2015
O:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.

17

Tarifní dohoda o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně
71 Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Tarifní dohodu o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 71 Olomouc dle přílohy č. 1 této
důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat Tarifní dohodu o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 71 Olomouc
T:
17. 2. 2015
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 14.

18

Vyhodnocení pilotního projektu integrace tratě 310 v zóně 71
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženým postupem dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.
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Dodatek č. 45 ke smlouvě s TSMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření dodatku č. 45 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě
Olomouci se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 45 dle důvodové zprávy
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T:
O:

17. 2. 2015
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 16.

20

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.

21

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Tomkova dle bodu 2. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.

22

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.

22
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Smlouva o výpůjčce EKO-KOM, a.s. - aktualizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření aktualizované smlouvy
3.
pověřuje
primátora podpisem aktualizované smlouvy
T:
17. 2. 2015
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 20.

24

Dodatek č. 9 ke Smlouvě k zabezpečení VPS s VFO, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření dodatku č. 9 - 2015 ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou
zahradu ve městě Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
3.
ukládá
primátorovi podepsat dodatek č. 9 - 2015 dle důvodové zprávy
T:
17. 2. 2015
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 21.

25

Jihoslovanské mauzoleum - žádost o dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním žádosti o státní účelovou dotaci Ministerstva obrany na zabezpečení péče
o válečné hroby
3.
souhlasí
s podáním žádosti o příspěvek Olomouckého kraje z Programu podpory kultury a památkové
péče v Olomouckém kraji
4.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu žádosti o poskytnutí dotace
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z programu na zabezpečení péče o válečné hroby a k podpisu žádosti o příspěvek
z programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji
5.
schvaluje
svěření pozemku parc. č. st. 1089 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 346 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. - jiná stavba,
nemovitá kulturní památka do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
6.
souhlasí
s postupem přípravy a realizace projektu dle části 6 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

26

V 09 - Návrh postupu změny projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle závěru DZ
3.
ukládá
RNDr. Ladislavu Šnevajsovi podepsat oznámení o změně projektu
T:
dle důvodové zprávy
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

27

Příspěvky v oblasti cestovního ruchu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí finanční podpory v oblasti cestovního ruchu dle upravené přílohy důvodové zprávy
včetně rozpočtových změn
3.
ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí finanční podpory dle upravené důvodové zprávy v souladu
s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T:
květen 2015
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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4.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

28

Olomoucké vánoční trhy – anketa

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

29

Smlouva o výpůjčce - rolba

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
smlouvu o výpůjčce dle důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat smlouvu o výpůjčce dle přílohy č. 1
T:
17. 2. 2015
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

30

Příspěvky v oblasti kultury 2015

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:
květen 2015
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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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:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

31

ZŠ Svatoplukova - snížení nájemného ve školnickém bytě

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se snížením sazby nájemného dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení nájemkyni a pronajímatele bytu
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

32

Periodické hodnocení práce ředitelů škol v roce 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
revokuje
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 30.9.2014, bod usnesení 26, dle důvodové
zprávy
3.
schvaluje
seznam ředitelů škol pro periodické hodnocení v roce 2015 dle důvodové zprávy
4.
schvaluje
hodnotící komisi dle důvodové zprávy
5.
schvaluje
úpravu části Pravidel pro periodické hodnocení práce ředitelů škol dle důvodové zprávy
6.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol a členy hodnotící komise
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru školství
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7.
ukládá
připravit novelu Pravidel pro periodické hodnocení práce ředitelů škol
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

33

Změna nenárokové
organizace

složky

platu

ředitele

příspěvkové

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu nenárokové složky platu dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 29. 1.

34

Program EFEKT 2015 - souhlas s podáním žádosti o dotaci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s předložením žádosti o dotaci v rámci Programu EFEKT 2015 dle důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

35

Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - MDO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného majetku dle důvodové zprávy včetně přílohy u příspěvkové
organizace Moravské divadlo Olomouc
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3.
ukládá
ekonomickému odboru seznámit s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou
organizaci
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

36

Prevence kriminality

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2015 dle příloha č.1, č.2,
č.3 důvodové zprávy
3.
schvaluje
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOL dle přílohy č.4 důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn u žádostí do 50 000 Kč
4.
souhlasí
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOL dle přílohy č.4 důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn u žádostí nad 50 000 Kč
5.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOL u projektů-žádostí nad 50 000 Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
6.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle přílohy č.4 důvodové zprávy a v souladu s Pravidly
pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T:
31. 3. 2015
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
7.
ukládá
předložit návrh Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2015 ke schválení
Zastupitelstvu města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
8.
ukládá
předložit v termínu do 31.1.2015 Žádost o poskytnutí dotace na Program prevence kriminality
města Olomouce na rok 2015 na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu
Olomouckého kraje
T:
17. 2. 2015
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Příspěvky v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle upravené 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 50 000 Kč
4.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOl u žádostí nad 50 000 Kč
T:
nejbližší 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:
31. 3. 2015
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Příspěvky v oblasti bezbariérové dopravy a bezbariérových
úprav

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem rozdělení příspěvků z rozpočtu města Olomouce v oblasti bezbariérových úprav a
bezbariérové dopravy v roce 2015
3.
schvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
u žádostí do 50 000 Kč
4.
souhlasí
s poskytnutím příspěvků 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 příspěvků 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:
březen 2015
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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Zástupci města ve svazku obcí Vodovod Pomoraví

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
jmenovat zástupce SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit zastupitelstvu města návrh na jmenování zástupců města ve svazku obcí Vodovod
Pomoraví dle důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 35.

40

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
předložit návrhy finančního zajištění provozních potřeb v roce 2016 u jednotek SDH SMOl
v položkovém členění a výši úrovně roku 2015 s nárůstem ve vztahu k růstu cen a dalších
cenových vlivů
T:
leden 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 37.
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Příspěvky v oblasti ochrany obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
příspěvky v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru ochrany
4.
ukládá
předložit k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí odboru ochrany
5.
pověřuje
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T:
31. 3. 2015
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
6.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOl u projektů – žádostí nad 50.000 Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na
rok 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2015
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 39.

43

Analýza a hodnocení rizik Statutárního města Olomouce za
rok 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
provést interní opatření k eliminaci působení rizik zařazených dle Analýzy a hodnocení rizik
Statutárního města Olomouce za rok 2014 ve skupině "Aktuálně vysoká úroveň rizik"
T:
červen 2015
O:
vedoucí odborů
ředitelé městských příspěvkových organizací
3.
ukládá
aktualizovat Analýzu a hodnocení rizik Statutárního města Olomouce za rok 2015
T:
ročně
O:
vedoucí odborů
ředitelé městských příspěvkových organizací
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 40.
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Audit hospodaření oddělení Domov pro ženy a matky s dětmi
včetně auditu pokladny

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. předložené Zprávy č.33/2014
T:
červen 2015
O:
vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 41.

45

Kontrola hospodaření u Moravské filharmonie Olomouc za rok
2013

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 42.
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Využití podpory u o.s. JIKA v roce 2013 na projekt
„Dobrovolníci v Olomouci“

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 43.
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MPO - kamerový systém

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s trvalým zpřístupněním obrazových záznamů MKDS na MPO pro potřeby Krajského
ředitelství Policie České republiky Olomouckého kraje
3.
bere na vědomí
realizaci bodu 2 usnesení výhradně z finančních a technických prostředků Krajského
ředitelství Policie České republiky Olomouckého kraje
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 44.

48

Nákup nového mixážního pultu - MDO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
souhlasí
s nákupem mixážního pultu včetně veškerých rozvodů a přípojných míst do zvukové režie a
s čerpáním investičního fondu ve výši 1 mil. Kč na tuto akci příspěvkové organizace
Moravské divadlo Olomouc
3.
ukládá
písemně informovat příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy
T:
17. 2. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.

49

Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
členy pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu dle upravené důvodové zprávy
3.
jmenuje
členy pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu dle upravené přílohy č. 2
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 47.
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IPRM - aktualizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu IPRM Městské parky - převod alokace aktivity 3.1.2 do aktivity 3.1.1
3.
souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 48.
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 49.

52

Komise pro vnější vztahy - doplnění členů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
jmenuje
členy Komise pro vnější vztahy Rady města Olomouce dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 50.
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Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o používání
služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce" dle
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předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2015
3.
schvaluje
přidělení SIM karet v příslušném tarifu dle předložené důvodové zprávy dlouhodobě
neuvolněným členům RMO a ostatním členům ZMO a uzavření smluv o výpůjčce
s uvedenými uživateli SIM karet
4.
ukládá
předložit vyhodnocení funkčnosti systému
T:
září 2015
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 51.
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CIS - změny v řídícím výboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
nové složení řídícího výboru projektu CIS SMOl za stranu SMOl dle předložené důvodové
zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 51. 1.
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Organizační záležitosti - založení SVJ, pověření

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
bod č. 33.2. usnesení RMO ze dne 18.8.2014 ve věci zastupování statutárního města
Olomouc na shromáždění Společenství vlastníků jednotek v domě Palackého 1198/14,
Olomouc, včetně odsouhlasení stanov a podání návrhu na zvolení člena výboru uvedeného
SVJ za SMOl.
3.
pověřuje
Bc. Jana Večeře, tajemníka MMOl k účasti na jednání vlastníků jednotek v domě Palackého
1198/14 v Olomouci a k zastupování statutárního města Olomouce ve věci přijetí a schválení
stanov, kterými bude založeno společenství vlastníků jednotek s názvem "Společenství
vlastníků jednotek pro dům Palackého č.p. 1198, Olomouc", se sídlem Olomouc, Palackého
1198/14, PSČ 779 00, jež bude sepsáno formou notářského zápisu JUDr. Leonou
Václavkovou, notářkou v Olomouci, dne 30.01.2015 a dále k hlasování, k podepisování a
veškerému dalšímu právnímu jednání, které je v souvislosti se shora uvedeným třeba učinit.
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4.
deleguje
ke zvolení členem výboru SVJ pro dům Palackého č.p. 1198, Olomouc, pana, Ing. Marka
Hacsika
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 51. 2.
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Různé - změna ve škodní a likvidační komisi

Rada města Olomouce po projednání:
1.
odvolává
tajemnici škodní a likvidační komise JUDr. Jitku Sloukovou
2.
jmenuje
tajemnicí škodní a likvidační komise Moniku Lengyelovou
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 52.

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

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