USNESENÍ
z 12. schůze Rady města Olomouce, konané dne 17. 3. 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 17.3.2015 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
- část 4 bodu 38 usnesení RMO ze dne 27.3.2012 týkající se Pracovní skupiny pro II.B etapu
protipovodňové ochrany města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 327 m2 v 1. PP, 1. NP a 2. NP budovy
č. p. 200, Dolní náměstí 2, bytový dům, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti SK Sigma Olomouc, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
uzavření dohody o skončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených
s jejich užíváním, ve znění dodatku č. 1 až č. 7, se společností SK Sigma Olomouc, a.s.,
jejímž předmětem je prostor o celkové výměře 327 m2 v 1. PP, 1. NP a 2. NP budovy č. p.
200, Dolní náměstí 2, bytový dům, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
schvaluje
nájem prostoru o celkové výměře 74,08 m2 v 5. NP budovy č. p. 200, Dolní náměstí 2, bytový
dům, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2.

4.
schvaluje
uzavření dohody o skončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených
s jejich užíváním, ve znění dodatku č. 1, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., jejímž
předmětem je prostor o celkové výměře 74,08 m2 v 5. NP budovy č. p. 200, Dolní náměstí 2,
bytový dům, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.
schvaluje
nájem prostoru o celkové výměře 77,00 m2 v 5. NP budovy č. p. 200, Dolní náměstí 2, bytový
dům, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
6.
schvaluje
uzavření dohody o skončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených
s jejich užíváním, ve znění dodatku č. 1, s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je
prostor o celkové výměře 77,00 m2 v 5. NP budovy č. p. 200, Dolní náměstí 2, bytový dům,
který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
7.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč panu Jiřímu
Schovánkovi, přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, přijaté kauce
ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč paní Ing.
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.4.
T:
31. 3. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
8.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxx doručené dne 11. 3. 2015, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx
doručené dne 11. 3. 2015, nabídce pana xxxxxxxxxxx doručené dne 12. 3. 2015, nabídce
paní xxxxxxxxxxxxxxx doručené dne 12. 3. 2015, ve věci prodeje jednotky vymezené podle
zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky 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 dle upravené důvodové zprávy
bod č. 1.4.
9.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 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 paní Evě
Sekaninové za kupní cenu ve výši 1.423.000,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.4.
10. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx dle
upravené důvodové zprávy bod č. 1.5.
T:
31. 3. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doručené dne 12. 3. 2015 a nabídce pana
xxxxxxxxxxxxxx doručené dne 12. 3. 2015 ve věci prodeje jednotky vymezené podle zákona
č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 608/17 v domě č. p. 608, Stiborova 24,
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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 dle upravené důvodové zprávy bod č.
1.5.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky 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 panu
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.280.280,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod
č. 1.5.
13. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.6.
14. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč paní
xxxxxxxxxxxxxxx a přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti INVESPOL s.r.o. dle
upravené důvodové zprávy bod č. 1.7.
T:
31. 3. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce paní xxxxxxxxxxxxxx doručené dne 12. 3. 2015 a nabídce společnosti INVESPOL
s.r.o. doručené dne 12. 3. 2015 ve věci prodeje pozemku 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, části
pozemku parc. č. 2600/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) o výměře
1368 m2, jehož součástí je oplocení, části 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 dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.7.
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku 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, části pozemku parc. č. 2600/1 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) o výměře 1368 m2, jehož součástí je oplocení,
části 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, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 2.503.000,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.7.
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 3205/5 ostatní plocha a pozemek parc. č.
2599 lesní pozemek, oba v k. ú. Huzová, obec Huzová, ve prospěch pozemku parc. č. st. 387
zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 2600/4 zahrada (dle GP č. 406336/2014 parc. č. 2600/4 zahrada) oba v k. ú. Huzová, obec Huzová dle důvodové zprávy
bod č. 1.7.
18. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění
dodatků č. 1 až 7 uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. Změnou smlouvy
o nájmu by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 2600/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.
2600/1 ostatní plocha) o výměře 1368 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová z předmětu nájmu,
dále k vyjmutí části pozemku parc. č. 2600/4 zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada)
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o výměře 3035 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová z předmětu nájmu, kdy předmětem nájmu by
zůstala část tohoto pozemku o výměře 75 m2, a dále k upřesnění výměry pronajatého
pozemku parc. č. 2593/2 lesní pozemek v k. ú. Huzová, obec Huzová z 19752 m2 na 19233
m2 dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
19. bere na vědomí
důvodovou zprávu bod č. 2.1.
20. schvaluje
změnu postupu města při řešení žádostí podaných v souvislosti s vybudováním nových lodžií
nad pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce a provádění zateplení budov na
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce takto:
a) u žádostí podaných v souvislosti s vybudováním a užíváním zateplení budov
v soukromém vlastnictví nad pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce bude
vydáván souhlas vlastníka,
b) u žádostí podaných v souvislosti s vybudováním a užíváním lodžií nad pozemky
ve vlastnictví statutárního města Olomouce bude uzavírána nájemní smlouva za účelem
vybudování a užívání lodžií
dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
21. revokuje
své usnesení ze dne 3. 3. 2015, bod č. 2 část č. 11, ve věci schváleného nájmu pozemku
parc. č. 120/5 ostatní plocha o výměře 1,73 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
22. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 692,
bytový dům, Ostravská 28, která je součástí pozemku parc. č. st. 751 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 120/5 ostatní
plocha o výměře 1,73 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
23. bere na vědomí
důvodovou zprávu bod č. 2.4.
24. bere na vědomí
důvodovou zprávu bod č. 2.5.
25. bere na vědomí
důvodovou zprávu a souhlasí s postupem dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
26. schvaluje
záměr vložit infrastrukturní stavby DHM 2119 - kanál pro rozvody Olomouc – Chválkovice,
DHM 2285 - podzemní vedení kanalizační DN 400 Senice na Hané, DHM 2535 - anodové
uzemnění Litovel – Olomouc a DHM 3593 - odpad od VDJ objekt 412A Droždín a pozemky
parc. č. st. 1769, parc. č. st. 1965, parc. č. st. 2457, parc. č. st. 2236, parc. č. st. 2144/1,
parc. č. st. 2143 a parc. č. st. 2142, vše zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 562/7
a část pozemku parc. č. 606/1 o výměře 1982 m2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouce do základního kapitálu společnosti
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
27. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění
dodatků č. 1 až č. 7 uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. Změnou smlouvy o
nájmu by mělo dojít k vyjmutí pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek původně o výměře 123
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956 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc (nyní pozemek parc. č. 632/3 lesní pozemek o
výměře 123 331 m2, část pozemku parc. č. 632/26 zastavěná plocha a nádvoří /dle GP díl
„c“/ o výměře 504 m2, část pozemku parc. č. 632/1 ostatní plocha /dle GP díl "d"/ o výměře
50 m2 a pozemek parc. č. 632/34 lesní pozemek o výměře 71 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček,
obec Olomouc) a pozemku parc. č. 635 lesní pozemek o výměře 70 522 m2 v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc z předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
28. ukládá
odboru ekonomickému zajistit v Zastupitelstvu města Olomouce projednání úpravy zřizovací
listiny organizace Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace, spočívající
v rozšíření nemovitého majetku, s kterým má právo organizace Zoologická zahrada Olomouc,
příspěvková organizace hospodařit, o pozemky parc. č. 632/3 lesní pozemek o výměře 123
331 m2 a parc. č. 635 lesní pozemek o výměře 70 522 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
T:
červenec 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
29. schvaluje
výpověď nájmu prostor sloužících podnikání nacházejících se v objektu občanské
vybavenosti č.p. 34, který je součástí pozemku parc. č. st. 1366 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, v 1. NP – bufet o výměře 36,18 m2, sklad o výměře
1,89 m2 a vedlejší plochy o výměře 25,59 m2, dále v mezipatře mezi 1. NP a 2. NP – vedlejší
plochy o celkové výměře 16,47 m2 a v 1. PP – bufet o výměře 14,98 m2 a vedlejší plochy
o celkové výměře 43,87 m2, vzniklého na základě smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/8/2006/S
ze dne 16. 2. 2006 ve znění dodatku č. 1, uzavřené s Pavlem Šošolíkem dle důvodové zprávy
bod č. 4.1.
30. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 85/32 ostat. pl.
o výměře 24 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
31. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 147/2 orná půda o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 4.3.
32. schvaluje
nájem prostoru o celkové výměře 17,41 m2 v 2. NP budovy č. p. 198, obč. vyb, ul. Žilinská č.
o. 26a, která je součástí pozemku parc. č. st. 1017 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s., základní organizace
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
33. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 866 ostatní plocha o výměře 50 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvodové
zprávy bod č. 4.5.
34. schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 610 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 611 ostatní
plocha o výměře 38 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
35. schvaluje
nájem pozemku parc. č. st. 1201/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
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36. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 1080/3 ostat. pl. o výměře 729 m2 a pacht pozemků parc. č.
904/112 orná půda o výměře 142 m2, parc. č. 755/168 orná půda o výměře 626 m2, vše
v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti Školagro s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
37. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 1080/3 ostat. pl. o výměře 729 m2
a pozemků parc. č. 904/112 orná půda o výměře 142 m2, parc. č. 755/168 orná půda
o výměře 626 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, se společností Školagro s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 4.8.
38. schvaluje
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 724/2 ostatní plocha o výměře 5 250 m2
a pozemku parc. č. st. 1258 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Olomouc – Nový Svět
dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
39. schvaluje
uzavření dohody o skončení výpůjčky části pozemku parc. č. 724/2 ostatní plocha o výměře
5 250 m2 a pozemku parc. č. st. 1258 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2, vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s Tělocvičnou jednotou Sokol Olomouc – Nový Svět dle
důvodové zprávy bod č. 4.9.
40. revokuje
usnesení RMO ze dne 3. 3. 2015, bod programu 2, bod 4.10. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. MAJ-EM-NS/84/2004/M ze dne 13. 2. 2004
se společností ŠKOLAGRO s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
41. schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. MAJ-EM-NS/84/2004/M ze dne 13. 12. 2004
se společností ŠKOLAGRO s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
42. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 5/58 ostatní plocha)
o výměře 201 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází
stavby - regulační stanice plynu a oplocení ve vlastnictví kupujícího, společnosti RWE
GasNet, s.r.o. za kupní cenu ve výši 266 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
43. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 106/4 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází zejména stavby ve vlastnictví kupujícího – komunikace,
vodovod a kanalizace, z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního
města Olomouce za kupní cenu ve výši 90 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
44. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 200/1 ostat. pl., parc. č. 200/2 ostat. pl., parc. č. 120/1 ostat. pl., vše v k. ú. Bělidla, obec
Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
45. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
46. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
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na pozemku parc. č. 255 ostat. pl. v k. ú. Olomouce-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
47. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 827/2 ostat. pl. a parc. č. 827/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
48. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č.
575/3 ostat. pl., parc. č. 575/5 ostat. pl., parc. č. 575/7 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.5.
49. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 331/1 ostat. pl. v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
50. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 331/1 ostat. pl. v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.6.
51. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 96/2 orná půda a parc. č. 96/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.7.
52. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
na pozemcích parc. č. 96/2 orná půda a parc. č. 96/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.7.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Prodej lesního majetku města v CHKO Litovelské Pomoraví,
II. část

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženým postupem vedoucím k odprodeji lesního majetku města v CHKO Litovelské
Pomoraví do vlastnictví státu (AOPK ČR) v roce 2015
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 2. 1.
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4

Veřejná zakázka č. 15030 - Vodní aktivity pro ZŠ a MŠ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
v souladu s čl. 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 objednání služeb ve finančním limitu dle
předložené důvodové zprávy u společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s., IČ 278 20 378,
sídlem Olomouc - Slavonín, Kafkova 526/21, PSČ 783 01.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3. 1.

5

Veřejná zakázka č. 13099 - Centrum ICT služeb - 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 „Centrum ICT služeb“ archivní číslo 13099.
2.
vylučuje
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle návrhu hodnotící komise obsaženém
v důvodové zprávě.
3.
schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 3. 2.
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Rozpočtové změny roku 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část A a část B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2015 dle důvodové zprávy - část A
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3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2015 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2015 dle
důvodové zprávy - část B
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.

7

Aquapark - návrh projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh
2.
souhlasí
s úhradou nákladů na uvedené projekty formou zápočtu závazků a pohledávek
3.
ukládá
realizovat objednávku služeb k projektu č. 1 a 2 dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
T:
2. 6. 2015
O:
vedoucí odboru školství
4.
ukládá
realizovat projekt č. 3 dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
T:
2. 6. 2015
O:
vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.

8

EIB - revize/konverze úrokové sazby

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
zmocnit RMO ke schválení nových parametrů v rámci revize/konverze úrokové sazby
dle bodu č. 3 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.

9

9

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemcem:
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Synkova 4, Olomouc
b) na 2 roky s nájemcem - DPS:
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 a, b)
2. převodem práv a povinností ke stavebnímu řízení –stavební úpravy Bytového domu AVION
za částku 224.000,- Kč
2.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Jaromíru Czmerovi
s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
T:
12. 5. 2015
O:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.

a

řediteli

SNO,a.s.,

jednat

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

10

Kasárna Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
závěry specifikované v bodu č. 9 upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
zodpovědným osobám uvedeným v bodu č. 9 upravené důvodové zprávy zajistit plnění
specifikovaných úkolů
T:
30. 6. 2015
O:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
4.
ukládá
oddělení hospodářského rozvoje zpracovat swot analýzu potencionálních podnikatelských
zón na území SMOl s případným odhadem finančních nákladů potřebných k jejich dalšímu
využití
T:
26. 5. 2015
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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11

Zimní posezení v MPR Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
ukládá
náměstku primátora RNDr. Jakubcovi ihned zahájit jednání s orgány památkové péče dle
závěru důvodové zprávy
T:
31. 3. 2015
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Územní plán Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním kasační stížnosti
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 10.

13

Tramvajová trať Nové Sady - III. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
pořídit územní studii na tramvajovou trať, III. etapa, dle varianty č. 2 důvodové zprávy
T:
září 2015
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 11.

14

Architecture Week 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s účastí na 9.ročníku festivalu Architecture Week Praha 2015
3.
souhlasí
s účastí ZŠ Komenium Olomouc v programu Hravý architekt

4.
schvaluje
financování účasti na festivalu dle předložené důvodové zprávy
5.
ukládá
OKR ve spolupráci s OVVI a OKP zajistit podklady pro účast na festivalu dle přílohy č.3
důvodové zprávy
T:
2. 6. 2015
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru kancelář primátora
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
6.
ukládá
řediteli ZŠ Komenium zajistit přihlášení do projektu dle přílohy č.2 důvodové zprávy
T:
14. 4. 2015
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 12.

15

Sleva jízdného

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí slevy dle návrhu důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat organizátora a dopravce DPMO, a.s.
T:
14. 4. 2015
O:
vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 13.

16

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAPTAIN MORGAN
v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu
61,79 m2 pro žadatele fu FREEMORGAN club
s.r.o., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2015.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení Restaurace
POTREFENÁ HUSA v ulici Úzká, Olomouc, v rozsahu 216 m2 pro žadatele f. PURITOS
gastro s.r.o. , Wellnerova 7/134, 779 00 Olomouc , na dobu od 15.4. do 30.9. 2015.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR RULETA v ulici
Kmochova 12, Olomouc, v rozsahu 57 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxx , Šubova 20 ,
772 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 20.10. 2015.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZHU TE MIAO v ulici
Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 35,20 m2 pro žadatele fu HONG TAI YANG s.r.o., Na
Provaznici 2063/3, 150 00 Praha 5, , na dobu od 1.4. do 31.10. 2015.
6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA
DLOUHÉ v ulici Dlouhá 30 , Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxx,
Kmochova 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2015.
7.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U FLEKA v ulici
Krapkova, Olomouc, v rozsahu 45.5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx, Palackého 15, 779 00
Olomouc, na dobu od 15.5. do 15.9. 2015.
8.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení CAFÉ-BAR
APOLONIA v ulici Tovární 42a, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 pro žadatele fu LEONINO CZ
s.r.o. , Tovární 43, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9 2015.
9.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINOTÉKA v ulici
Rožňavská 10, Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatele pí xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rolsberská
24, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2015.
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR U ZUBRA v ulici
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 19,60 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Šubova 46,
772 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2015.
11. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BALASHOUSE v ulici
tř.Svobody 21 , Olomouc, v rozsahu 34,40 m2 pro žadatele pí xxxxxxxxxxxxxx, U Kaple 13,
783 72 Vsisko, na dobu od 1.4. do 31.10. 2015.
12. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna a kavárna
BOHÉMA
v ulici tř.Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2 pro žadatele p.
xxxxxxxxxxxxxxx, Masarykova 36, 772 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 15.9. 2015.
13. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ BAR MAXI
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v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 37,5 m2 pro žadatele
Buková 6032, 760 01 Zlín, na dobu od 1.4. do 31.10. 2015.

p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

14. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení DIAMOND CAFÉ
v ulici Uhelná 6, Olomouc, v rozsahu 22 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxx, Neředínská 24,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2015.
15. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení cukrárna MIA v ulici
Masarykova č.20 , Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Dolany 580, 783 16 Dolany, na dobu od 1.4. do 31.10. 2015.
16. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SPORTBAR SIGMA
v ulici Lazecká 53 a 55, Olomouc, v rozsahu 2,1 + 2,1m2 ( zbytek je situován na zeleném
pásu – povoluje OŽP ) pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kluče 7, Lošov 198, 779 00
Olomouc, na dobu od 18.4. do 15.10. 2015.
17. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT
CAESAR před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 234 m2 pro
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10.
2015.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 14.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Erbenova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici U Husova sboru dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s úpravou stávajících vyhrazených parkovacích míst na Dolním nám. dle bodu 3. důvodové
zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.

14

18

Plánovací období 2007 – 2013 - vyhodnocení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Opravy mostů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
realizaci oprav mostů a lávek v roce 2015 dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.
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Zřízení komise IT

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
zřizuje
komisi Rady města Olomouce dle předložené důvodové zprávy
3.
jmenuje
tajemníka komise Rady města Olomouce dle předložené upravené důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 18.
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Povolení výjimky - pěší zóna

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

15

22

Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit
s výší příspěvku do 5 000,--Kč

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí finanční podpory v oblasti drobné veřejně prospěšné aktivity s výší příspěvku do
5 000,--Kč dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3.
ukládá
podepsat Smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu SMOl v souladu s Pravidly
pro poskytování podpor
T:
28. 4. 2015
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
14. 4. 2015
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

23

Audit vymáhání pohledávek z pronájmu nemovitostí SMOl
evidovaných u správce pohledávek v roce 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit informaci ohledně komunikace ekonomického a majetkoprávního odboru MMOl
týkající se systému NAVISION
T:
září 2015
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 21.

24

Kampus Neředín a České akademické hry Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s podporou Českých akademických her
3.
doporučuje
předložit žádost FTK UP o finanční příspěvek z rozpočtu města na uspořádání ČAH Olomouc
T:
31. 3. 2015
O:
vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

25

Strategie rozvoje CR 2014 - 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle předložené DZ
3.
ukládá
předložit RMO Akční plán 2015 - 2020 a Marketingový plán
T:
28. 4. 2015
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4.
schvaluje
Strategii rozvoje CR na období 2014 - 2020 vyjma Akčního plánu
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

26

Ceny města 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2014 a Ceny za počin roku 2014, dle upravené
důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
udělit Ceny města Olomouce za rok 2014 a Ceny za počin roku 2014, dle usnesení bodu č. 2
4.
ukládá
předložit návrh na udělení Cen města Olomouce za rok 2014 a Cen za počin roku 2014 ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Svátky města 2015 - program

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
upravený program a rozpočet Svátků města Olomouce
3.
ukládá
předložit RMO rámcový program akcí na rok 2016 v říjnu 2015
T:
říjen 2015
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

28

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
členy KMČ dle důvodové zprávy
3.
jmenuje
člena KMČ dle důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat předsedy a členy příslušných KMČ o schválených změnách
T:
31. 3. 2015
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

29

Dodatek č. 19 PSO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 19. Smlouvy o správě, nájmu a provozu Plaveckého stadionu v Olomouci dle
předložené důvodové zprávy

18

3.
ukládá
ihned podepsat dodatek č. 19. Smlouvy o správě, nájmu a provozu Plaveckého stadionu
v Olomouci
T:
31. 3. 2015
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

30

Akciové společnosti - zastoupení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh zástupců města do orgánů akciových společností s majetkovou účastí města
dle důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
uložit primátorovi města vydat rozhodnutí jediného akcionáře
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 28.

31

Zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.

32

Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu - změna složení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
členy pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu dle důvodové zprávy
3.
jmenuje
členy pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu dle důvodové zprávy
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Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 30.

33

ITI Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s nominací do pracovní skupiny Zaměstnanost při Regionální stálé konferenci Olomouckého
kraje dle upraveného bodu 1 důvodové zprávy
2.
souhlasí
se zadáním vyhledávací studie cyklistických komunikací dle bodu 2 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

34

IPRM - Roční monitorovací zprávy, změna ŘV, soulad projektu
s IPRM

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Městské parky
3.
schvaluje
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
4.
schvaluje
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Revitalizace a regenerace sídliště
5.
schvaluje
změnu v ŘV IPRM Revitalizace a regenerace sídliště
6.
schvaluje
soulad projektu Rozária s IPRM Městské parky
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

35

Jihoslovanské mauzoleum - schválení dotace a doplnění

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
investiční záměr dle důvodové zprávy, který byl zaslán na Ministerstvo obrany ČR
3.
ukládá
zajistit dopracování DSP a DPS, pravomocné stavební povolení a vydání posudku památkové
péče dle důvodové zprávy
T:
30. 6. 2015
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
předložit uvedený investiční záměr při rozhodování o návrhu rozpočtu na rok 2016
T:
říjen 2015
O:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

36

Obnova vybraných lesních porostů v EVL Království
a EVL Litovelské Pomoraví - schválení podmínek dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 115D122004048 a dle Smlouvy č.
14189306 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
2007 - 2013 na realizaci projektu s názvem "Obnova vybraných lesních porostů v EVL
Království a EVL Litovelské Pomoraví poškozených kalamitním výskytem škod způsobených
patogenem Chalara fraxinea (nekróza jasanu)"
3.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy č. 14189306 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 pro projekt
s názvem "Obnova vybraných lesních porostů v EVL Království a EVL Litovelské Pomoraví
poškozených kalamitním výskytem škod způsobených patogenem Chalara fraxinea (nekróza
jasanu)"
4.
souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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37

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle
předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

38

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
doporučuje zastupitelstvu města
nesouhlasit s úplatným převodem pozemků parc.č. 311/4, parc.č. 311/5 a parc.č. 459/16
v k.ú. Povel a parc.č. 51/3, parc.č. 51/4 a parc.č. 575/12 v k.ú. Nové Sady u Olomouce
z vlastnictví ČR, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc
a
doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků parc.č. 311/4, parc.č. 311/5 a parc.č. 459/16
v k.ú. Povel a parc.č. 51/3, parc.č. 51/4 a parc.č. 575/12 v k.ú. Nové Sady u Olomouce
z vlastnictví ČR, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 37.

39

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu zvolit
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a
o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedícího Okresního
soudu v Olomouci pro funkční období 2015 - 2019 dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
předložit návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy na
nejbližší zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 38.

40

Palivové hospodářství letiště Olomouc - Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru dopravy zajistit znalecký posudek s oceněním cisternového automobilu T 815
T:
31. 3. 2015
O:
vedoucí odboru dopravy
3.
ukládá
odboru dopravy vyhotovit dodatek č. 3 smlouvy o zprostředkování prodeje leteckého benzínu
za účelem prodloužení termínu platnosti do 30.4.2015
T:
31. 3. 2015
O:
vedoucí odboru dopravy
4.
ukládá
primátorovi města podepsat dodatek č. 3 smlouvy o zprostředkování prodeje leteckého
benzínu
T:
31. 3. 2015
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
5.
ukládá
odboru dopravy ve spolupráci s Bc. Janem Večeřem, tajemníkem MMOl, aktualizovat
smlouvy s Hanáckým leteckým klubem Olomouc, z. s., jejichž předmětem je správa majetku
určeného pro provozování letiště a organizace provozu na letišti a současně se zabývat
problematikou veřejné podpory
T:
14. 4. 2015
O:
vedoucí odboru dopravy
6.
ukládá
odboru dopravy připravit návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem bude odprodej cisternového
automobilu T 815 Hanáckému leteckému klubu Olomouc, z. s.
T:
14. 4. 2015
O:
vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 39.
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41

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
změnu ve složení komise pro periodické hodnocení ředitelů MŠ a ZŠ dle ústní důvodové
zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 40.

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

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