USNESENÍ
z 18. schůze Rady města Olomouce, konané dne 12. 5. 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 12.5.2015 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
- část 3 bodu 16 usnesení RMO ze dne 25.6.2013 týkající se Letiště - kanalizace
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 513/8, 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, a to ideální 1/2 shora uvedené nemovité věci
paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 476.412,- Kč a ideální 1/2 shora uvedené nemovité věci
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 476.413,- Kč. Součástí předmětné jednotky
je spoluvlastnický podíl o velikosti 7348/185835 na společných částech předmětné nemovité
věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 429/8 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém
se nachází stavby jiného vlastníka - oplocení, dlážděné zpevněné plochy a přípojka
kanalizace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 20. 3. 2015 bod 6, část 12 ve věci prodeje ideálního podílu o velikosti
22636/23370 na pozemku parc. č. st. 611 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 535, Jílová 14, ve spoluvlastnictví kupujících, za
kupní cenu celkem ve výši 468.024,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
– podíl o velikosti 556/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu

ve výši 11.500,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 7.588,- Kč a ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité
věci xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.588,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 794/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 16.420,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxx za kupní cenu
ve výši 7.588,- Kč a ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.588,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
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– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč.
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 22636/23370 na pozemku parc. č. st. 611 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 535, Jílová 14,
ve spoluvlastnictví kupujících, za kupní cenu celkem ve výši 468.024,- Kč do podílového
spoluvlastnictví kupujících, a to:
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 556/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 11.500,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxx za kupní cenu
ve výši 7.588,- Kč a ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.588,- Kč,
– podíl o velikosti 794/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 16.420,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč.
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
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ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxx za kupní cenu
ve výši 7.588,- Kč a ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.588,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
15.176,- Kč,
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 15.176,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
5.
trvá
na svém usnesení ze dne 9. 12. 2014, bod 2,
část 70 ve věci schválení pachtu pozemku parc. č. 93/57 ostatní plocha o výměře 444 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomoucměsto, při pachtovném ve výši 5,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
6.
nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město o uzavření dohody o bezúplatném
užívání pozemku parc. č. 93/57 ostatní plocha o výměře 444 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
7.
schvaluje
pacht pozemku parc. č. st. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 571 m2, pozemku parc.
č. 480/36 ostatní plocha o výměře 207 m2 a pozemku parc. č. 429/94 ostatní plocha
o výměře 537 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxx,
manželům xxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
8.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním zateplení budovy č. p. 197, bytový dům,
Charkovská 9, na pozemku parc. č. st. 1321 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, a to nad částí pozemku parc. č. 93/138 ostatní plocha o výměře
2,6 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce se
Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Charkovská 197/9, v Olomouci dle důvodové
zprávy bod č. 1.6.
9.
schvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemků parc. č. st. 854 a parc. č. st. 855, oba
zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za období od
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1. 1. 2014 do 6. 5. 2014 ve výši 243,- Kč ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
10. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním zateplení budovy č. p. 429, bytový dům,
Polská 44, na pozemku parc. č. st. 1452 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, a to nad částí pozemku parc. č. 323/1 ostatní plocha o výměře 1,73 m2 v k. ú.
Olomouc -město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce se
Společenstvím vlastníků Polská 429/44 779 00 Olomouc - k. ú. Olomouc – město dle
důvodové zprávy bod č. 1.8.
11. schvaluje
záměr propachtovat prostory sloužící podnikání v 1. NP o celkové výměře 63,66 m2,
v mezipatře mezi 1.NP a 1.PP o celkové výměře 16,47 m2 a v 1.PP o celkové výměře 58,85
m2, budovy č. p. 34, obč. vyb, ul. Hynaisova 10, která je součástí pozemku parc. č. st. 1366
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, včetně inventáře, za
účelem provozování bufetu v 1.NP a zajištění cateringových služeb v 1.PP, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, formou obálkové metody. Minimální výše pachtovného za
předmětné prostory, včetně inventáře, je stanovena ve výši 120.000,- Kč bez DPH/rok. Ke
stanovené výši pachtovného bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. V případě nájemce, který není plátcem DPH, nebude DPH
uplatňováno.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou výši pachtovného předmětných prostor, včetně
inventáře, bez DPH, podnikatelský záměr realizovaný v předmětných prostorech, rozsah
prodávaného sortimentu minimálně však dle požadavku statutárního města Olomouce.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu pachtu a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob - název, sídlo a
IČ, u fyzických osob – jméno, příjmení, adresa a datum narození). Nabídky budou doručeny
do 4. 6. 2015 do 15:30 hodin na podatelnu Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779
11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně
uveden text „NEOTVÍRAT – NABÍDKA BUFET HYNAISOVA, OLOMOUC“. Na obálkách musí
být rovněž uvedeno u právnické osoby – název a sídlo, u fyzické osoby – jméno, příjmení a
bydliště, pro případné vrácení obálek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán
zřetel.
Prohlídka prostor se uskuteční dne 27. 5. 2015 v 16:00 hodin a dne 1. 6. 2015 v 16:00 hodin.
Bližší informace o propachtovávaných prostorech lze získat na Magistrátu města Olomouce,
odboru majetkoprávním, oddělení právním, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588
488 457.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
12. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu nemovitosti č. MAJ-PR-NS/3/2002/S ze dne 31. 1. 2002, ve
znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je nájem budovy bez čp/če, jiná stavba, na části
pozemku parc. č. st. 1400/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc
(původně objekt č. 14 na části pozemku parc. č. 289 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec
Olomouc). Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně doby nájmu z doby neurčité s
tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou a výše
nájemného z 31 948,- Kč bez DPH/rok na 46 800,- Kč bez DPH/rok, kdy ke stanovené výši
nájemného bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
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13. uděluje
panu xxxxxxxxx dodatečný souhlas s realizací stavebních úprav spočívajících ve vybudování
hromosvodového zařízení na budově bez čp/če, jiná stavba, na části pozemku parc. č. st.
1400/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve výši 15 000,- Kč včetně
DPH na vlastní náklady pana xxxxxxxxxxxx bez možnosti kompenzace nákladů vynaložených
na stavební úpravy a případného zhodnocení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č.
2.2.
14. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 501 ostatní plocha o výměře 240 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 1259/3 vodní plocha v k. ú. Droždín,
obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 501 ostatní
plocha o výměře 240 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
16. schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. st. 1264 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, jiná st., která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, parc. č. st. 1265/2
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba
jiného vlastníka – budova bez čp/če, jiná st., která není součásti tohoto pozemku a nebude
proto předmětem převodu, parc. č. 781/15 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména ochranná protipovodňová zídka plnící
funkci i oplocení a zpevněná plocha betonovým panelem, které nejsou součástí tohoto
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 781/3 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména ochranná
protipovodňová zídka plnící funkci i oplocení, ocelový přístřešek, zpevněná plocha
betonovými panely, část zpevněné asfaltové plochy a oplocení, které nejsou součástí tohoto
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 779/28 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, zejména oplocení,
která není součástí tohoto pozemku a proto nebude předmětem převodu, parc. č. 779/27
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka,
zejména ochranná protipovodňová zídka plnící funkci i oplocení, která není součástí tohoto
pozemku a nebude proto předmětem převodu, parc. č. 779/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména stavba plechového
skladu, zpevněná plocha betonovými panely a oplocení, které nejsou součástí tohoto
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, parc. č. 779/6 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, zejména podzemní
ochranná protipovodňová zídka, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto
předmětem převodu, parc. č. 779/23 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na
kterém se nachází stavba jiného vlastníka, zejména oplocení, která není součástí tohoto
pozemku a proto nebude předmětem převodu, parc. č. 775/19 orná půda v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména zpevněná plocha
betonovými panely a oplocení, které nejsou součástí tohoto pozemku a proto nebudou
předmětem převodu a pozemek parc. č. 779/14 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
17. schvaluje
záměr darovat části pozemků parc. č. 495/3 ostatní plocha o výměře 75 m2 a parc. č. 495/4
ostatní plocha o výměře 96 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
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18. schvaluje
záměr prodat pozemky vedené v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Pozemkový katastr, a to PK parc. č. 1223/2, PK parc. č. 1223/3, PK parc. č. 1223/4,
PK parc. č. 1223/5, PK parc. č. 1223/8, PK parc. č. 1224, PK parc. č. 1227, PK parc. č.
1260/34, PK parc. č. 1328/2, PK parc. č. 1341, PK parc. č. 1344/2, PK parc. č. 1344/4, PK
parc. č. 1344/5 a PK parc. č. 1365, vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod
č. 2.6.
19. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 653/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – zejména rozestavěná budova,
kanalizační přípojka, vodovodní přípojka a dešťová kanalizace, které nejsou součástí tohoto
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a pozemek parc. č. 653/1 zahrada v k. ú.
Lošov, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – zejména studna,
čistička odpadních vod, zásobník na dešťovou vodu (retenční nádrž), vsakovací jímka na
dešťovou vodu, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, dešťová kanalizace a podzemní
kabelové vedení NN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem
převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
20. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/37 orná půda
o výměře 871 m2) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného
vlastníka – zejména rozestavěná budova, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto
předmětem převodu, a část pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/38 orná
půda o výměře 836 m2) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného
vlastníka – zejména dvě rozestavěné budovy a optické kabelové vedení, které nejsou
součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
21. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 90/35 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – trafostanice,
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu. Výměra předmětné
části pozemku bude upřesněna až po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
22. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice na pozemku parc. č. 90/35 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
23. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 2293/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, tech. vyb, která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod
č. 2.10.
24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku
parc. č. st. 2293/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc k pozemku
parc. č. st. 2293/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.10.
25. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1371/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, tech. vyb, která
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není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod
č. 2.11.
26. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1039 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, tech. vyb, která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod
č. 2.12.
27. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1558/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, tech. vyb,
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy
bod č. 2.13.
28. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku
parc. č. st. 1558/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
k pozemku parc. č. st. 1558/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
29. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1151/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavby jiných vlastníků – budova bez čp/če, tech. vyb, a
podzemní kabelové vedení NN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto
předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
30. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku
parc. č. st. 1151/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc k pozemku
parc. č. st. 1151/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.14.
31. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 125 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, tech. vyb,
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy
bod č. 2.15.
32. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku
parc. č. st. 125 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
k pozemku parc. č. st. 125 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
33. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 386 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, tech. vyb, která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod
č. 2.16.
34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
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trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku
parc. č. st. 386 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc k pozemku parc. č.
st. 386 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.16.
35. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1353/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, tech. vyb,
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy
bod č. 2.17.
36. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku
parc. č. st. 1353/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
k pozemku parc. č. st. 1353/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
37. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 91/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bělidla, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, tech. vyb, která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod
č. 2.18.
38. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
trafostanice evidované v katastru nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku
parc. č. st. 91/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bělidla, obec Olomouc k pozemku parc. č.
st. 91/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.18.
39. schvaluje
záměr prodat ideální podíl 4/12 pozemku parc. č. st. 1548 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če,
tech. vyb, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle
důvodové zprávy bod č. 2.19.
40. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 126/2 ostatní plocha o výměře 145 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
41. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 240 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
42. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 122 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
43. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxx o bezplatné užívání pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
44. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
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45. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 200/8 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.24.
46. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 176/46 orná půda o výměře 1717 m2
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, za pozemek
parc. č. 200/8 orná půda nebo jeho části o výměře 2350 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, ve
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
47. schvaluje
záměr darovat část pozemku parc. č. 614/27 ostatní plocha o výměře 73 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého
kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.25.
48. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 77 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení a zahradní
účelový objekt, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu
dle důvodové zprávy bod č. 2.26.
49. schvaluje
záměr směnit část stavby zpevněné plochy ve vlastnictví Českomoravské myslivecké jednoty,
o.s., okresní myslivecký spolek Olomouc nacházející se na části pozemku parc. č. 827/1
ostatní plocha o výměře 693 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
města Olomouce, za část pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 827/19
ostatní plocha) o výměře 162 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na které se nachází
stavby jiného vlastníka, zejména zpevněná plocha, kanalizační přípojka a telekomunikační
kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu
a část pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 827/20 ostatní plocha)
o výměře 370 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného
vlastníka, zejména chodník, brána, oplocení, část zpevněné plochy, kanalizační přípojka,
vodovodní přípojka a telekomunikační kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, ve vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 2.27.
50. schvaluje
změnu postupu při uplatňování DPH u úhrad bezdůvodného obohacení za užívání
nemovitých věcí bez právního důvodu dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
51. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 140 vodní plocha o výměře 260 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve vlastnictví České republiky - Povodí Moravy, s.p. statutárnímu městu
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
52. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 185 vodní plocha o výměře 144 m2 v k. ú. Topolany
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky - Povodí Moravy, s.p. statutárnímu
městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
53. schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 116/3 ostatní plocha o výměře 138 m2 a parc. č. 75/135 ostatní
plocha o výměře 35 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
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54. schvaluje
nájem pozemku parc. č. 1213 orná půda o výměře 69 078 m2 a části pozemku parc. č. 2007
lesní pozemek o výměře 29 000 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov společnosti Štěrkovny
Olomouc a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
55. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků č. 1
až č. 8 uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
56. schvaluje
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha o výměře 290 m2 v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Olomouc
se zdůvodněním dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
57. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
58. souhlasí
s provedením stavebních úprav objektu č.p. 149 (obč.vyb.), který je součástí pozemku parc.
č. st. 755 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc.č. 757/1 ostatní plocha, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc Tělovýchovnou jednotou Sokol Slavonín, dle předložené projektové
dokumentace a podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
59. uděluje
souhlas s nájmem honitby Království-Grygov panu xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
60. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 126/2 ostatní plocha o výměře 500 m2 v k. ú.
Lazce obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
61. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 126/2 ostatní plocha o výměře 500 m2
v k. ú. Lazce obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
62. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.2.
63. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxx o vybudování chodníku na ul. Zákřovská, o odstranění náletové dřeviny
na ul. Zákřovská a o odstranění retardérů na ul. Povelská dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
64. ukládá
odboru dopravy MMOl zařadit vybudování prodloužení veřejného osvětlení k ul. Zákřovská do
investičních akcí odboru dopravy na rok 2016 dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
T:
leden 2016
O:
vedoucí odboru dopravy
65. doporučuje zastupitelstvu města
trvat na uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodního řadu DN 100 na pozemcích parc.
č. 654 a parc. č. 1209/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, do 31. 12. 2015
a v případě, že pan xxxxxxx neuzavře darovací smlouvu na stavbu vodovodního řadu DN 100
na pozemcích parc. č. 654 a parc. č. 1209/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc, do 31. 12. 2015, schválit podání žaloby na nahrazení projevu vůle pana xxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
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66. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxx o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací
smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2011/Hoa, kterým by došlo k prodloužení termínu pro uzavření
darovací smlouvy do 31. 12. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
67. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy uzavřené mezi
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely xxxxxxxxxxxxxxxx jako
budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
68. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
69. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace včetně obratiště, 8
podélných parkovacích stání, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodního řadu a
veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Inženýrské sítě komunikace pro lokalitu
výstavby RD – Olomouc - Nedvězí“ s Družstvem Dinastarke dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
70. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek parc. č. 369/12 orná půda v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc a na stavby místní komunikace včetně obratiště, 8
podélných parkovacích stání, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodního řadu a
veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Inženýrské sítě komunikace pro lokalitu
výstavby RD – Olomouc - Nedvězí“ s Družstvem Dinastarke, dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
71. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 100 (23,7 m)
na pozemku parc. č. 218 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc, s manžely xxxxxxxxx,
jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
72. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu SO 18 - rekonstrukce kanalizace v ul.
Šubova na pozemku parc. č. 139/3 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc,
s Olomouckým krajem, jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
73. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/10/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a panem
xxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
74. ukládá
odboru ekonomickému MMOl upravit přílohu č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
Hřbitovy města Olomouce části d) hrobová místa dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
T:
30. 6. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
75. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatné zřízení služebnosti uložení a provozovaní tlakové kanalizace na pozemcích parc.
č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda, parc. č. 1157/1 ostatní plocha, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch budovy č.p. 546, rodinný dům, na pozemku parc. č.
741/7 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemků parc. č. 741/7 zastavěná plocha a nádvoří a
parc. č. 741/6 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové
zprávy bod č. 6.1.

12

76. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu náležitostí smlouvy o zřízení břemene uložení a provozování plynárenského zařízení
na pozemku parc. č. 148/3 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
77. revokuje
usnesení RMO ze dne 19. 3. 2013 bod programu 2., bod 3.25 důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 350/19, parc. č. 350/20, parc. č.
350/24, parc. č. 350/30, parc. č. 350/35, parc. č. 451/18, parc. č. 451/35, parc. č. 443/4, parc.
č. 350/36, parc. č. 350/26, parc. č. 350/21, parc. č. 451/39, parc. č. 451/19, parc. č. 350/34,
vše ostat. pl., uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc.
č. 350/19, parc. č. 350/36, parc. č. 451/29, parc. č. 350/24, parc. č. 350/28, parc. č. 350/29,
parc. č. 350/21, parc. č. 350/35, parc. č. 350/34, parc. č. 451/18, parc. č. 451/40, parc. č.
350/37, parc. č. 350/31, parc. č. 350/26, parc. č. 350/30, parc. č. 451/19, parc. č. 350/41, vše
ostat. pl., uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č.
350/34, parc. č. 451/36, parc. č. 350/21, parc. č. 350/35, vše ostat., vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
78. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 350/19, parc. č. 350/20, parc. č. 350/21, parc. č. 350/24, parc. č. 350/26,
parc. č. 350/30, parc. č. 350/34, parc. č. 350/36, parc. č. 443/4, parc. č. 451/18, parc. č.
451/19, parc. č. 451/35, parc. č. 451/39 a parc. č. 451/40, vše ostatní plocha, uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 350/19, parc. č.
350/20, parc. č. 350/21, parc. č. 350/24, parc. č. 350/26, parc. č. 350/28, parc. č. 350/29,
parc. č. 350/30, parc. č. 350/31, parc. č. 350/34, parc. č. 350/35, parc. č. 350/36, parc. č.
350/41, parc. č. 451/18, parc. č. 451/29, parc. č. 451/39, parc. č. 451/40, vše ostatní plocha,
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 350/34,
parc. č. 350/35, parc. č. 451/18, parc. č. 451/36, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 6.3.
79. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí, že věcné břemeno uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
zřizované v rámci akce „Olomouc, Čelakovského Odstrčil - úprava NNk“ bude zřízeno na
pozemku parc. č. 842/2 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc v rozsahu dle GP č.
812-286/2013, na pozemku parc. č. 1089/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc
v rozsahu dle GP č. 858-448/2014 a na pozemku parc. č. 84 ostatní plocha v k. ú. Klášterní
hradisko, obec Olomouc v rozsahu dle GP č. 345-448/2014 dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
80. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí, že věcné břemeno uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
zřizované v rámci akce „Olomouc, Čelakovského - nové NNk“ bude zřízeno na pozemcích
parc. č. 1045/22 ostatní plocha, parc. č. 1089/3 zahrada, parc. č. 1089/4 ostatní plocha a
parc. č. 1089/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc v rozsahu dle GP č. 812286/2013, na pozemku parc. č. 1089/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc
v rozsahu dle GP č. 859-448/2014 a na pozemku parc. č. 84 ostatní plocha v k. ú. Klášterní
hradisko, obec Olomouc v rozsahu dle GP č. 346-448/2014 dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
81. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 614/27 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
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82. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 67/2 zahrada, parc. č. 94/2 ostat.
pl., parc. č. 7/4 zahrada, parc. č. 14/26 ostat. pl., parc. č. 70/4 ostat. pl., parc. č. 92/4 ostat.
pl., parc. č. 96/3 ostat. pl., parc. č. 96/2 orná půda, parc. č. 96/6 orná půda, parc. č. 132/7
ostat. pl., parc. č. 590/1 ostat. pl., parc. č. 601/25 ostat. pl., parc. č. 607/1 ostat. pl., parc. č.
608 ostat. pl., parc. č. 51/7 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
83. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 499 ostat. pl., parc. č. 779/18
orná půda a parc. č. 1935 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
84. revokuje
usnesení RMO ze dne 8. 6. 2009 bod programu 2., bod 2.9 důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 862 zahrada, parc. č. 865 zahrada, parc. č.
1941/1 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
85. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 862 zahrada, parc. č. 1920/8 a parc. č. 1941/1, vše ostatní plocha, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.8.
86. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 393/3 ostat. pl., parc. č. 335/1 ostat. pl., parc. č. 354/1 orná půda, parc. č.
349/1 ostat. pl., parc. č. 354/9 ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
87. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1000/2 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
88. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 93. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 100/14 a parc. č. 100/11, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
89. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 100/14 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
90. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 812/30 orná půda, parc. č. 812/33 orná půda a parc. č. 812/16 orná půda,
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.12.
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91. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 812/30 orná půda, parc. č. 812/33
orná půda a parc. č. 812/16 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
92. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 812/33 orná půda a parc. č. 812/30 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
93. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 812/33 orná půda a parc. č.
812/30 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Petice za revokaci usnesení ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
petici pana xxxxxxxxx a ukládá odboru majetkoprávnímu postupovat podle návrhu uvedeného
v důvodové zprávě bod č. 1.1.
2.
ukládá
odboru majetkoprávnímu zaslat petentovi panu xxxxxx potvrzení o přijetí petice dle důvodové
zprávy bod č. 1.1.
T:
26. 5. 2015
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
3.
ukládá
tajemníku Bc. Janu Večeřovi prověřit stav budovy bez čp/če, která je součástí pozemku parc.
č. st. 675 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.1.
T:
26. 5. 2015
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
4.
ukládá
odboru majetkoprávnímu postupovat v souladu s usnesením ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod 6,
část 17, a uzavřít smlouvu se společností STEVA trading s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
1.1. varianta A)
T:
30. 6. 2015
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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4

Zpráva
společnosti
MORAVSKÁ
o provozování vodovodů a kanalizací

VODÁRENSKÁ,

a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
výtah základních informací ze zprávy společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
o provozování vodovodů a kanalizací za rok 2014 dle důvodové zprávy
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Pojištění odpovědnosti zastupitelstva vůči obci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
projednat návrh dodatku k pojistné smlouvě č. 706-58397-11 ze dne 19.6.2012 s předsedy
klubů zastupitelů
T:
2. 6. 2015
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 1,5 roku s nájemcem:
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Černá cesta 23, Olomouc
b) na půl roku s nájemcem:
Český rozhlas, Horní náměstí 21, Olomouc (č.b. 3 a č.b. 7)
dle důvodové zprávy bod 1 a, b)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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7

Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání
příspěvkových organizací (vyjma školských subjektů) , jejichž
zřizovatelem je SMOl za účetní období 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2.
schvaluje
a) účetní závěrky příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc, Moravská
filharmonie Olomouc, Knihovna města Olomouce, Zoologická zahrada Olomouc, Hřbitovy
města Olomouce sestavené k 31.12.2014 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb.,
b) finanční vypořádání roku 2014 příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 6
upravené důvodové zprávy
c) odpisové plány na rok 2015 příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 9 důvodové
zprávy
3.
pověřuje
- náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška, k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc,
Knihovna města Olomouce;
- náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse podpisem Protokolu o schvalování účetní
závěrky příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce;
- náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., podpisem Protokolu o schvalování účetní
závěrky příspěvkové organizace Zoologické zahrady Olomouc ( příloha č. 5)
4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací
T:
26. 5. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 7.
Předložil:

8

Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
přeloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1 důvodové zprávy
3.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2 důvodové zprávy
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4.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 3 důvodové zprávy
5.
revokuje
část usnesení č. 16 ze dne 30.9.2014, bod 7, část 4 dle bodu 4 důvodové zprávy
6.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 5a) důvodové zprávy
7.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 5b) důvodové zprávy
8.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 5c) důvodové zprávy
9.
bere na vědomí
předložené stanovisko škodní a likvidační komise dle bodu 6a) důvodové zprávy
10. bere na vědomí
předložené stanovisko škodní a likvidační komise dle bodu 6b) důvodové zprávy
11. schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 7 důvodové zprávy
12. schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 8 důvodové zprávy
13. schvaluje
vyřazení nefunkční technologie a souhlasí s likvidací tohoto majetku a.s. OLTERM & TD
Olomouc dle bodu 9 důvodové zprávy
14. bere na vědomí
informaci o škodní události dle bodu 10 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.

9

Veřejná zakázka č. 15052 - Export dat z informačního systému
URBAN - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Export dat z informačního systému URBAN", archivní číslo 15052.
2.
schvaluje
v souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 přímé zadání jednomu dodavateli.
3.
pověřuje
tajemníka Bc. Jana Večeře k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 9.
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10

Veřejná zakázka č. 15009 - Heydukova - rekonstrukce
komunikace - zahájení, komise - revokace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
revokuje
článek VI. bod 6 důvodové zprávy schválené bodem č. 7 usnesení Rady města Olomouce ze
dne 14.4.2015
2.
schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. změny zahájení a podmínky zadávacího
řízení
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9. 1.

11

Veřejná zakázka č. 14029 - ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště 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 „ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště“ archivní číslo 14029.
2.
vylučuje
v souladu s ust. § 59 a 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.
4.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Jaromíru Czmerovi neprodleně (viz příloha) podepsat záznam o
provedení předběžné řídící kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku k uvedené
veřejné zakázce .
T:
26. 5. 2015
O:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9. 2.

12

Lindnerova, Za školou – Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s přijetím dotace ve výši 5 210 285,49 Kč na realizaci projektu Za Školou, Lindnerova rekonstrukce komunikace a IS (CZ.1.12/2.1.00/42.02111) za podmínek uvedených v návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední Morava, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy
3.
pověřuje
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na
individuální projekt č. ÚRR D-2015/0011/OKP projektu Za Školou, Lindnerova - rekonstrukce
komunikace a IS (CZ.1.12/2.1.00/42.02111)
4.
souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.

13

Energetická opatření mateřských škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
pro další postup variantu C.2 důvodové zprávy
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12.

14

Tramvajová trať - opěrná zeď

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh dalšího postupu dle bodu d) důvodové zprávy.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.

15

Cyklodoprava

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
investiční záměry v oblasti cyklodopravy dle důvodové zprávy
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3.
schvaluje
další postup dle bodu č. 3 důvodové zprávy
4.
ukládá
dokončit projednávání textu smlouvy o provozování jízdního pruhu (pásu) pro cyklisty dle
důvodové zprávy
T:
30. 6. 2015
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 15.

16

Výroční zprávy příspěvkových organizací za rok 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č.1, 1A a 2
2.
schvaluje
výši mimořádné odměny za rok 2014 pro ředitele příspěvkových organizací dle přílohy č. 1A
důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Radě města Olomouce v dubnu roku 2016 výroční zprávy o činnosti organizace za
rok 2015
T:
duben 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
ukládá
zpracovat výroční zprávy o činnosti organizace v průběhu března roku 2016 dle pokynu
ekonomického odboru
T:
březen 2016
O:
ředitelé příspěvkových organizací
Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.

17

Změny jízdních řádů a dodatky s DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny JŘ dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
změnu názvů zastávek dle upravené důvodové zprávy
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4.
schvaluje
dodatek č. 10 s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
5.
schvaluje
dodatek č. 11 s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č.2 této důvodové zprávy
6.
ukládá
předložit smlouvu s hypermarketem Globus
T:
30. 6. 2015
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
7.
ukládá
podepsat dodatek č. 10 s dopravcem DPMO, a.s.
T:
26. 5. 2015
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
8.
ukládá
podepsat dodatek č. 11 s dopravcem DPMO, a.s.
T:
30. 6. 2015
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 20.

18

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 důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 21.

19

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR Q7 v ulici
Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxx, Sídliště Osvobození 21,
682 01 Vyškov - Dědice, na dobu od 19.5. do 31.10. 2015.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ODPOČÍVÁRNA v ulici
Havlíčkova 9, Olomouc, v rozsahu 16,90 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxx, Javoříčská 3,
779 00 Olomouc, na dobu od 19.5. do 31.10. 2015.
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4.
nesouhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA AIDA
v ulici Horní náměstí 4, Olomouc, v rozsahu 50m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx, Sušilova 2a,
796 01 Prostějov, na dobu od 19.5. do 31.10.2015.
5.
ukládá
prověřit legálnost umístění předzahrádky Cukrárna AIDA na stavebním odboru
T:
26. 5. 2015
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 22.

20

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: 23.

21

Schvalování účetních závěrek a finanční
příspěvkových organizací - škol roku 2014

vypořádání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účetní závěrky příspěvkových organizací - škol dle přílohy č.2 důvodové zprávy
3.
pověřuje
PhDr.Pavla Urbáška, náměstka primátora, podpisem Protokolů o schvalování účetních
závěrek jednotlivých PO - škol dle vzoru uvedeného v příloze č.4 důvodové zprávy
4.
schvaluje
návrh finančního vypořádání roku 2014 PO - škol dle přílohy č.5 důvodové zprávy
5.
schvaluje
návrh použití finančních prostředků rezervních fondů k posílení zdrojů fondů investic PO škol dle přílohy č.6 důvodové zprávy
6.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele PO - škol
T:
2. 6. 2015
O:
vedoucí odboru školství
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

22

Výsledky periodického hodnocení práce ředitelů škol v roce
2015, Změna Pravidel pro periodické hodnocení práce ředitelů
základních a mateřských škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výsledky periodického hodnocení práce ředitelů základních a mateřských škol v roce 2015 dle
bodu 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení hodnocené ředitele škol
T:
26. 5. 2015
O:
vedoucí odboru školství
4.
souhlasí
s návrhem změn Pravidel pro periodické hodnocení práce ředitelů škol dle bodu 2 důvodové
zprávy
5.
schvaluje
nová Pravidla pro periodické hodnocení práce ředitelů základních a mateřských škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

23

Personální změny ve složení Povodňové komise města

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se jmenováním nově navrženého člena Povodňové komise města Olomouce dle důvodové
zprávy
3.
schvaluje
složení Povodňové komise města Olomouce dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
4.
ukládá
zapracovat personální změny v Povodňové komisi města Olomouce jako součást
dokumentace protipovodňové ochrany města Olomouce
T:
červenec 2015
O:
vedoucí odboru ochrany
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 26.

24

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení dotací dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 27.

25

Stanovení termínů konání RMO a ZMO ve 2. pololetí roku 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
termíny konání schůzí RMO a ZMO ve 2. pololetí roku 2015 dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 28.

26

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené
důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené
důvodové zprávy
5.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené
důvodové zprávy
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6.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul. Družební 4,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

27

Nový způsob odměňování předsedů a členů KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
upravené tabulky přílohy pro odměny za výkon funkce předsedů a členů komisí městských
částí RMO dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit upravené tabulky s výší odměn předsedům a členům komisí městských částí RMO a
důvodovou zprávu na nejbližší zasedání ZMO
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

28

RMO a garanti KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
garanci jednotlivých členů RMO dle upravené důvodové zprávy
2.
ukládá
informovat jednotlivé předsedy o konkrétních garantech pro jejich komisi
T:
26. 5. 2015
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

29

Změna účelu užití dotace v oblasti CR

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se změnou účelu užití dotace dle předložené důvodové zprávy
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

30

Prodej majetku - Moravské divadlo Olomouc, p.o.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
souhlasí
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc do
vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v žádosti o vyřazení dle důvodové zprávy včetně
příloh č. 1 a 2
3.
ukládá
písemně informovat příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy
T:
26. 5. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.

31

Organizační záležitosti - organizační změny
sociálních věcí Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce dle důvodové
zprávy s účinností od 1. 7. 2015
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 35.
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Organizační záležitosti - "Spisový a skartační řád statutárního
města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Spisový a skartační řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy
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s účinností od 1. 7. 2015
3.
pověřuje
primátora statutárního města Olomouce a tajemníka Magistrátu města Olomouce k vydání
aktualizovaných příloh "Spisového a skartačního řádu statutárního města Olomouce"
v souladu s platnou legislativou a s příslušnými interními normami, které se vztahují
k předmětné problematice
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 35. 1.
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Organizační záležitosti - smlouva o výpůjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi SMOl a Vlastivědným muzeem Olomouc s účinností od
15.5.2015 dle přiložené důvodové zprávy.
3.
ukládá
tajemníkovi MMOl podepsat smlouvu o výpůjčce.
T:
26. 5. 2015
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 35. 2.
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Metoda EPC - varianty výběrového řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přípravu výběrového řízení dle varianty č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.

35

Ulice Pavlovická, přeložka tramvajové trati

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
odboru investic posoudit navrhovanou přeložku tramvajové trati na ul. Pavlovická dle přílohy
č. 2 důvodové zprávy
T:
26. 5. 2015
O:
vedoucí odboru investic
3.
ukládá
majetkoprávnímu odboru zadat Advokátní kanceláři Ritter - Šťastný právní posouzení možné
úpravy Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2013/Hoa
T:
26. 5. 2015
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Program regenerace MPR

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem na úpravu alokace státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové
zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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Spor o úhradu za užívání pozemku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
variantu řešení dle bodu a) důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru dopravy postupovat dle varianty řešení bodu a) důvodové zprávy
T:
26. 5. 2015
O:
vedoucí odboru dopravy
4.
ukládá
primátorovi podepsat plnou moc dle přílohy č.3 důvodové zprávy
T:
26. 5. 2015
O:
vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 40.
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Obec přátelská rodině 2015 - rozdělení dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle návrhu na rozdělení dotace MPSV dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 41.
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Různé - investiční záměr v prostorách Korunní pevnůstky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
prezentaci nového investičního záměru v prostorách Korunní pevnůstky
2.
ukládá
náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA ve spolupráci s ekonomickým odborem
připravit návrh řešení financování nového investičního záměru v prostorách Korunní
pevnůstky a předložit ho k projednání RMO
T:
26. 5. 2015
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 42.

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

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