USNESENÍ
z 35. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19. 11. 2015
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 19.11.2015 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. st. 371
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 93/58 ostatní plocha o výměře
15 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 1.2.
3.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 93/58 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 532 zahrada o výměře 300 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc Společenství vlastníků jednotek pro dům Tř. Svornosti 643/31 v Olomouci dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.

5.
nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 532 zahrada o výměře 300 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
6.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 358,
rodinný dům, Geislerova 21, která je součástí pozemku parc. č. st. 505 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 106/3 ostatní
plocha o výměře 1,35 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
7.
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. 12 uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. Změnou smlouvy
o nájmu by mělo dojít ke zvýšení nájemného za rok 2015 dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
8.
schvaluje
konkrétní znění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 87/24 ostatní plocha o výměře
6 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména oplocením, část pozemku parc. č.
87/26 ostatní plocha o výměře 9 410 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zahradní
restaurací, promítací kabinou, objektem bývalého WC, oplocením, venkovním areálovým
osvětlením, pódiem vč. jeho zastřešení, plátna a šaten se sociálním zařízením, hledištěm vč.
sedaček, zábradlím, a pozemek parc. č. st. 1380 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
102 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. budovou bez č.p./č.e., obč. vyb., a dále
zejména kruhovou okrasnou zídkou, pískovcovou zídkou s kovovou bránou a dlážděným
vjezdem, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
9.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 2.3.
10. schvaluje
záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. 610/1 lesní pozemek o výměře 14 015 m2,
pozemek parc. č. 610/4 lesní pozemek o výměře 915 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc, vše se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména terénním hřištěm Bikepark
Olomouc a skladovým kontejnerem o velikosti 6055 x 2435 x 2800 mm (d x š x v) umístěným
na pozemku parc. č. 610/1 lesní pozemek v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, část pozemku
parc. č. 613/1 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a část
pozemku parc. č. 1297/5 trvalý travní porost o výměře 75 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
vše se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména parkovací plochou dle důvodové zprávy
bod č. 2.4.
11. schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
č. p. 76, obč. vyb., parc. č. st. 126 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez
čp/če, jiná stavba, parc. č. st. 127 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez
čp/če, jiná stavba, parc. č. st. 128 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez
čp/če, jiná stavba, parc. č. st. 191 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez
čp/če, tech. vyb., parc. č. st. 192 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez
čp/če, tech. vyb., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.5.
12. schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemku parc. č. 907/7 ostatní plocha o celkové výměře
200 m2 v k. ú. Nová Ulice obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka,
zejména část betonové plochy a oplocení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou
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proto předmětem převodu, a část pozemku parc. č. 800/43 ostatní plocha o výměře 29 m2
v k. ú. Nová Ulice obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka, zejména
oplocení a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, které nejsou součástí
tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu. Výměra částí pozemků bude
upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
13. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova bez čp/če, stavba
tech. vybavení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle
důvodové zprávy bod č. 2.7.
14. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 230/5 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém
se nachází stavby jiných vlastníků – oplocení, dlážděný přístupový chodník a vjezd, zděný
sloupek elektrické přípojky, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, které
nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu dle důvodové zprávy
bod č. 2.8.
15. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1512/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, bydlení,
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy
bod č. 2.9.
16. schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. st. 412 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2,
na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č.e. 36, rod. rekr, která není součástí
tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a parc. č. 1156/8 zahrada o výměře
271 m2, na kterém se nachází dvě vrtané studny, sloupek elektrické přípojky a vodovodní
přípojka, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, vše
v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
17. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 1223/13 lesní pozemek (dle GP pozemek parc. č.
1223/21 lesní pozemek) o výměře 402 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy
bod č. 2.13.
18. schvaluje
záměr směnit část pozemku parc. č. 256/8 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 487 zahrada
díl „c“) o výměře 55 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx, na
které se nachází stavby jiného vlastníka - podzemní kabelové vedení NN a část místní
komunikace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a
část pozemku parc. č. 256/6 trvalý travní porost (dle GP pozemek parc. č. 487 zahrada díl
„e“) o výměře 4 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, na
které se nachází stavby jiného vlastníka - sloupek s elektropřípojkou, podzemní kabelové
vedení NN a část místní komunikace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto
předmětem převodu, za část pozemku parc. č. 487 zahrada (dle GP část pozemku parc. č.
256/8 zahrada díl „b“ ) o výměře 173 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka - oplocení a
vodovodní přípojka, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem
převodu, a pozemek parc. č. st. 584 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka –
podzemní stavba sklepu (1.PP odstraněné budovy bez čp/če, objekt k bydlení), která není
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č.
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2.14.
19. schvaluje
záměr darovat část pozemku parc. č. 79/30 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/46 ostatní
plocha) o výměře 218 m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví statutárního města
Olomouce – vodovod, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu,
a stavby jiného vlastníka – zejména komunikace, optické kabelové vedení a podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, které nejsou součástí pozemku a nebudou
proto převodem převodu, část pozemku parc. č. 79/31 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/43
ostatní plocha) o výměře 22 m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví statutárního města
Olomouce – vodovod, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu,
a stavba jiného vlastníka – zejména komunikace, která není součástí pozemku a nebude
proto předmětem převodu, a část pozemku parc. č. 198 ostatní plocha (dle GP parc. č. 79/37
ostatní plocha) o výměře 162 m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví statutárního
města Olomouce – kanalizace, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem
převodu, a stavby jiného vlastníka – zejména komunikace a optické kabelové vedení, které
nejsou součástí pozemku a nebudou proto předmětem převodu, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje
dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
20. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 150/15 zahrada o výměře 225 m2 v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
21. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxxxxxxx týkající se zachování náležitostí smlouvy u pachtu části pozemku
parc. č. 150/15 zahrada o výměře 225 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.16.
22. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
23. schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 7/2 zahrada o výměře 379 m2 v k. ú. Nový Svět
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
24. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 824/73 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
25. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 104 ostatní plocha o výměře 93 m2 v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
26. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 230 m2 v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
27. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 48 ostatní plocha o výměře 274 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
28. schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 202/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Bělidla, parc. č. 1059/1
ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 1134/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Černovír, parc.
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č. 69 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, parc. č. 432/29 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc.
č. 401/17 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 443/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú.
Hejčín, parc. č. 808/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 842/5 ostat. pl. o výměře 3 m2, parc.
č. 624/2 ostat. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 946 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 733/5 ostat.
pl. o výměře 4 m2, parc. č. 624/19 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. st. 1702 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1117 ostat. pl. o výměře 4 m2
a parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 10 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 779/2
ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Chomoutov, parc. č. 1414/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc.
č. 1420/13 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 70/1 ostat. pl. o výměře
4 m2 a parc. č. 72/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 290/1
ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 111/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 115/17 ostat. pl.
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 246/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Nemilany,
parc. č. 150/8 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 480/4 ostat. pl. o výměře 3 m2, vše v k. ú.
Neředín, parc. č. 800/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 1081 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc.
č. 590/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 590/3 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 604/2 ostat.
pl. o výměře 4 m2, parc. č. 2135 ostat. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 1072 ostat. pl. o celkové
výměře 12 m2, parc. č. 626/2 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 619/1 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 247/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 240/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č.
485/1 ostat. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 614/28 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 485/2 ostat.
pl. o výměře 6 m2, parc. č. 542 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 559/4 ostat. pl. o výměře
4 m2 a parc. č. 792/1 ostat. pl. o výměře 6 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 736 ostat. pl. o
výměře 4 m2, parc. č. 622/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 600/2 ostat. pl. o výměře 4 m2
a parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 85/7 ostat.
pl. o výměře 4 m2, parc. č. 213 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 203/1 ostat. pl. o výměře
4 m2, parc. č. 90/38 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 79/30 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č.
125/2 ostat. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 105/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 124/6 ostat.
pl. o výměře 4 m2, parc. č. 95/25 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 328/1 ostat. pl. o výměře
4 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 116/17 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Pavlovičky,
parc. č. 451/21 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 311/8 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č.
495/4 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 350/19 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Povel,
parc. č. 1029/28 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, parc. č. 812/16 orná půda o výměře
4 m2 a parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 267 ostat. pl.
o výměře 4 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č 176/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Topolany
u Olomouce, vše obec Olomouc a část pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, konkrétně pak část zděného oplocení o výměře
4,6 m x 2,2 m, které je součástí tohoto pozemku, společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
29. schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 419/3 ostat. pl. o výměře 4 m2, jehož součástí je plakátovací
plocha – válec, v k. ú. Hejčín, parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře 6 m2, jehož součástí je
plakátovací plocha, v k. ú. Hodolany, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 4 m2, jehož součástí je
plakátovací plocha – válec, v k. ú. Lošov, parc. č. 405/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, jehož
součástí je plakátovací plocha – válec, v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc. č. 461 ostat. pl.
o výměře 4 m2, jehož součástí je plakátovací plocha - válec, v k. ú. Svatý Kopeček a parc. č.
76/3 ostat. pl. o výměře 6 m2, jehož součástí je plakátovací plocha, v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, vše obec Olomouc společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
30. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 2022 ostatní plocha o výměře 1374 m2, jehož součástí je část
opěrné zdi a základová konstrukce SO 01, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, části
pozemku parc. č. 532/4 ostatní plocha o výměře 1578 m2, jehož součástí je část opěrné zdi
a základová konstrukce SO 01, ocelová konstrukce včetně oplechování (zastřešení
technologie) SO 02, stanoviště obsluhy (buňka na ocelové konstrukci) SO 03, na které je
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umístěná pamětní deska OST VRN, komunikace a zpevněné plochy SO 05, sběrná jímka
s poklopem (likvidace úkapů) SO 06, strojní technologie (hydraulický lis a drtič komunálního
odpadu) PS 02, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, stavby rozvodů NN SO 08 na
částech pozemků parc. č. 2022 ostatní plocha a parc. č. 532/4 ostatní plocha, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc, a stavby venkovního osvětlení pracovních a manipulačních
ploch SO 09 na částech pozemků parc. č. 2022 ostatní plocha a parc. č. 532/4 ostatní plocha,
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a 14 kusů kontejnerů společnosti Technické služby
Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
31. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu ze dne 12. 10. 1999 uzavřené se společností Technické
služby města Olomouce, a.s. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
32. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu nemovitostí č. MAJ-PR-NS/16/2001/S ze dne 18. 7.
2001 uzavřené se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dohodou dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
33. schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o správě ze dne 1. 10. 2009 uzavřené se společností
Technické služby města Olomouce, a.s., kterým dojde k vyjmutí části pozemku parc. č. 532/4
ostatní plocha o výměře 1.578 m2 a části pozemku parc. č. 2022 ostatní plocha o výměře
1.374 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z této smlouvy, a novému stanovení
finanční úhrady za provádění správy dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
34. schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. 0727/50-06/1365-P, č. MAJ-PR-NS/10/2011/S uzavřené s ČR –
Ministerstvem obrany spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 117/7 ostatní plocha v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy, ke změně účelu nájmu
z užívání sportovně rekreační plochy a chodníku na užívání sportovně rekreační plochy,
v prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2017 a ve zvýšení nájemného z 35,- Kč/m2/rok na 55,Kč bez DPH/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
35. schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. 0727/50-06/1304-P, č. MAJ-PR-NS/54/2009/S, ve znění dodatku
č. 1, uzavřené s ČR – Ministerstvem obrany spočívající ve změně předmětu nájmu této
smlouvy, když nově budou předmětem nájmu pouze pozemky parc. č. st. 114 o výměře
839 m2, parc. č. st. 119/4 o výměře 286 m2, oba zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, a pozemek parc. č. st. 497 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 145 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v prodloužení doby nájmu
do 31. 12. 2017 a ve zvýšení nájemného z 35,- Kč/m2/rok na 55,- Kč bez DPH/m2/rok dle
důvodové zprávy bod č. 3.6.
36. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním plynárenského zařízení, a to STL
plynovodního řadu v délce 87 m a STL plynovodní přípojky v délce 3 m, vše na pozemku
parc. č. 95/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se společností Výstaviště Flora
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
37. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
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38. nevyhovuje žádosti
Náboženské obce Církve československé husitské v Olomouci - Hodolanech o pronájem
části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 127 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
za symbolické nájemné ve výši 1,-Kč/rok/celý předmět nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
39. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 127 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc Náboženské obci Církve československé husitské v Olomouci – Hodolanech
dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
40. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
41. revokuje
usnesení RMO ze dne 2. 6. 2015, bod programu 2, bod 3.15. důvodové zprávy ve věci
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 152 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
42. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 152 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
43. schvaluje
nájem prostoru o výměře 24,50 m2 v 1. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38,
která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc Straně zelených dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
44. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.1.
45. ukládá
odboru majetkoprávnímu jednat s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
o možnosti bezúplatného převodu pozemků parc. č. 324/197 ostatní plocha o výměře 6 470
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 300/5 ostatní plocha o výměře 430 m2 v k. ú.
Hněvotín, obec Hněvotín z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
T:
12. 1. 2016
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
46. doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti statutárního města Olomouce o koupi části pozemku parc. č. 699/6 trvalý
travní porost (dle GP parc. č. 699/7 trvalý travní porost) o výměře 2 600 m2 a pozemku parc.
č. 894 trvalý travní porost o výměře 302 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví
obce Huzová do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
47. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi části pozemku parc. č. 699/6 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 699/7 trvalý travní
porost) o výměře 2 600 m2 a pozemku parc. č. 894 trvalý travní porost o výměře 302 m2, vše
v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví obce Huzová do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 43 530,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č.
4.2.
48. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 1568/32 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví
obdarovaného - cyklostezka a stavba jiného vlastníka - podzemní komunikační vedení
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veřejné komunikační sítě, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu,
části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1571/2 díl "e" ostatní plocha
o výměře 375 m2), na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - cyklostezka,
části pozemku parc. č. 1570 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "d" ostatní plocha)
o výměře 71 m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - cyklostezka,
a části pozemku parc. č. 1571 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "c" ostatní plocha)
o výměře 2 572 m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - cyklostezka
a stavba jiného vlastníka - nadzemní vedení VN, která není součástí pozemku a nebude proto
předmětem převodu, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou obci Horka
nad Moravou se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
49. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/34/2007/Plh ze dne 14. 9. 2007, ve znění dodatků č.
1 až 2, uzavřené s družstvem Zemědělské družstvo Unčovice spočívající ve vyjmutí částí
pozemků parc. č. 1568/1 orná půda o celkové výměře 258 m2 a parc. č. 1571 orná půda
o celkové výměře 824 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou
z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
50. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/76/2012/Plh ze dne
12. 11. 2012 uzavřené s obcí Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
51. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 90/35 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 90/66 ostatní
plocha) o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba
trafostanice ve vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši
31 175,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
52. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 90/35 ostatní plocha (dle
GP pozemek parc. č. 90/66 ostatní plocha) o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ke koupi za kupní cenu ve výši 23 730,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě
(koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou dle důvodové zprávy
bod č. 4.4.
53. bere na vědomí
opravu označení názvu katastrálního území u prodeje části pozemku parc. č. 319 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 319/2 ostatní plocha) o výměře 35 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce,
obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
54. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/3/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností
EUROGEMA CZ, a.s. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
55. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/11/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 5.1.
56. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemku parc. č. 645/6 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
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57. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 645/6 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.1.
58. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 639 ostat. pl. a parc. č. 720/1 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
59. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 639 ostat. pl. a parc. č. 720/1
zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
60. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 20. 3. 2015, bod programu 4, bod 4.29. ve věci schválení zřízení
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 5/8 a parc. č. 729/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
61. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 729/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zdůvodněním dle důvodové
zprávy bod č. 6.2.
62. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 437/1, parc. č. 607/48, parc. č. 1062/51 a parc. č. 1062/60, vše ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.4.
63. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.5.
64. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 401/8
ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
65. schvaluje
smlouvu o nájmu ve znění přílohy č. 6 dle upravené důvodové zprávy bod č. 7.1.
66. schvaluje
zařazení částky 1.210.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy bod č.
7.1.
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67. schvaluje
vykrytí částky 1.210.000,- Kč dle důvodové zprávy ze soupisu nekrytých požadavků dle
důvodové zprávy bod č. 7.1.
68. pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod
č. 7.1.
69. pověřuje
odbor vnějších vztahů a informací výkonem funkce správce pronajatého majetku dle
důvodové zprávy bod č. 7.1.
70. ukládá
předložit návrh smlouvy o podnájmu se společností HC Olomouc s.r.o. na období do 30. 1.
2016 dle důvodové zprávy bod č. 7.1.
T:
1. 12. 2015
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
71. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit úhradu částky 358.920,- Kč s úrokem z prodlení z částky
358.920,- Kč ve výši 8% ročně od 5. 1. 2010 do 30. 6. 2010, ve výši 7,75% ročně od 1. 7.
2010 do 30. 6. 2012, ve výši 7,5% ročně od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012, ve výši 7,05% ročně
od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, ve výši 8,05% ročně od 1. 7. 2013 do 26. 3. 2015 a dále od 27.
3. 2015 do zaplacení v roční výši, která v každém jednotlivém kalendářním pololetí trvání
prodlení odpovídá v procentech součtu čísla 7 a výše limitní sazby pro dvoutýdenní repo
operace České národní banky vyhlášené ve Věstníku České národní banky a platné vždy
k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí xxxxxxxxxxxx dle dodatku č. 1 k důvodové
právě bod č. 1.1.
T:
1. 12. 2015
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
72. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit úhradu nákladů řízení celkem ve výši 117.480,- Kč k rukám
zástupce žalobce xxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
T:
1. 12. 2015
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
73. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit úhradu částky ve výši 3.059,- Kč na náhradě nákladů řízení
státu – České republice – na účet Okresního soudu v Olomouci, a to na základě výzvy
Okresního soudu v Olomouci dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
T:
1. 12. 2015
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
74. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě –
pobočka v Olomouci č.j. 12Co 277/2015-160 ze dne 29. 10. 2015 dle dodatku č. 1
k důvodové zprávě bod č. 1.1.
T:
12. 1. 2016
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 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
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 rozpočtovou změnu 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: 3.

4

Přecenění finančního majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
způsob přecenění finančního majetku, a to ekvivalencí a pověřuje 1. náměstka JUDr. Martina
Majora, MBA, k podpisu pokynu ekonomickému odboru k přecenění finančního majetku
na základě předložených podkladů.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Návrh řešení úhrady exekuce pro odstranění stavby z
pozemku SMOl (Kosmonautů) prostřednictvím exekutorského
úřadu Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA, zajištěním úhrady 100 % zálohy na provedení exekuce č.j.
196EX 1337/15, vedené u exekutorského úřadu Olomouc Mgr. Jana Valenty
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.
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6

Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 7.

7

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Holická 51, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+kk se xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
1b)
c) Holická 51, Olomouc, č.b. 23, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Balbínova 3, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a)
e) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b)
f) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
2c)
g) Černá cesta 19, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
2d)
h) Na Trati 80, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2e)
3.
souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
DCI KINO Olomouc, Sokolská 25, Olomouc - byty č. 3 a 5
xxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
12

xxxxxxxxxxx, U letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx,Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt:
xxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
Český rozhlas, Horní náměstí 21, Olomouc - byty č. 3, 4 a 7
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d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc - bezbariérový byt v DPS
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c)
3.
s rozšířením subjektu nájemce:
o xxxxxxxxxx, byt č. 13, Ztracená 1, Olomouc
o xxxxxxxxxxxxx, byt č. 1, Polská 57, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a, b)
4.
schvaluje
výpověď z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc, byt č. 7
dle důvodové zprávy bod 5)
snížení sazby nájemného na 52,- Kč/m2/měsíc u bytu č. 5, Horní náměstí 21, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
5.
nevyhovuje
žádosti o odpuštění ani snížení peněžité jistoty u bytu č. 5, Horní náměstí 21, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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8

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 Příčná 2, dle předložené
důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v DPS Peškova 1, dle
předložené důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

9

Využití podpory poskytnuté z rozpočtu statutárního města
Olomouce v roce 2014 na projekt "Podpora poskytování
sociálních služeb občanům města Olomouce - pečovatelská
služba".

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 10.
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Zimní sezónní mobiliář

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním zimního sezónního mobiliáře před restauračním zařízením Kavárna LA BELLA v
ulici Masarykova 2, Olomouc, v rozsahu 17 m2 pro žadatele fu Caffe Divinos Uno spol. s r.o.,
Jeremenkova 608/14, 779 00 Olomouc, na dobu od 20.11. 2015 do 31.3. 2016.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 11.

15
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na Tř. Svobody dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Sokolská dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na Tř. Svobody dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Tomkova dle bodu 5. důvodové zprávy
7.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici E. Krásnohorské dle bodu 6. důvodové zprávy
8.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Hněvotínská dle bodu 7. důvodové zprávy
9.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Přichystalova dle bodu 8. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 13.
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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: 14.

13

ITI Olomoucké aglomerace

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

16

2.
souhlasí
s podáním žádosti o podporu pro řízení strategie ITI OA v rámci výzvy č. 3 OPTP 2014-2020
k předkládání žádostí o podporu strategií integrovaných územních investic
3.
ukládá
předložit organizační změnu pro zajištění řízení ISg ITI OA dle bodu III.A důvodové zprávy
T:
1. 12. 2015
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
4.
ukládá
předložit návrh Memoranda pro přípravu Zprostředkujícího subjektu ITI OA s Úřadem
Regionální rady na jednání RMO
T:
12. 1. 2016
O:
vedoucí odboru evropských projektů
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Veřejná zakázka č. 15142 - Rozárium 2 - JŘBÚ č. I. - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu obsaženém v důvodové zprávě.
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto
veřejnou zakázkou vč. dodatku smlouvy o dílo.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 17.

15

Veřejná zakázka č. 15143 - Heydukova - rekonstrukce
komunikace - JŘBÚ č. I. - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu obsaženém v důvodové zprávě.
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto
veřejnou zakázkou vč. dodatku smlouvy o dílo.
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Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 17. 1.
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Veřejná zakázka č. 15076 - Zajištění služby RADIO na
Veřejném vnitrostátním letišti města Olomouce na 2 roky zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Zajištění služby RADIO na Veřejném vnitrostátním letišti města Olomouce
na 2 roky", archivní číslo 15076.
2.
schvaluje
komisi ve složení dle důvodové zprávy.
3.
ustavuje
komisi ve složení dle důvodové zprávy.
4.
pověřuje
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.
a) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
b) k podpisu smlouvy, případně dodatku ke smlouvě s vítězným uchazečem.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17. 2.
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Veřejná zakázka č. 15028 - Dodávka a servis multifunkčních
zařízení pro MMOl - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro MMOl - zahájení, komise
2.
schvaluje
podmínky a zahájení zadávacího řízení obsažené v důvodové zprávě.
3.
ustavuje
komisi pro otevírání obálek, komisi pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisi ve složení
dle důvodové zprávy.
4.
pověřuje
tajemníka Bc. Jana Večeře
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou,
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů,
d) k podpisu smlouvy, případně dodatku ke smlouvě s vítězným uchazečem.
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Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 17. 3.

18

Veřejná zakázka č. 15144 - Nákup nábytku pro komunitní
centrum, dětské koutky a rodinná centra

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Nákup nábytku pro komunitní centrum, dětské koutky a rodinná centra",
archivní číslo 15144.
2.
schvaluje
v souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 výzvu jednomu dodavateli.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 17. 4.

19

Odvod za porušení rozpočtové kázně - Úspory energetické
náročnosti budov ve vzdělávacích zařízeních statutárního
města Olomouc - 1. žádost

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
postup dle varianty A důvodové zprávy.
3.
ukládá
odboru investic ihned postupovat dle varianty A důvodové zprávy.
T:
1. 12. 2015
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
odboru investic ve spolupráci s odborem právním postupovat dle diskuse v RMO
T:
1. 12. 2015
O:
vedoucí odboru investic
vedoucí právního odboru
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 17. 5.
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Výpověď smlouvy s vydavatelem Radničních listů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s výpovědí smlouvy dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17. 6.
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Domovina

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
další postup dle bodu B) důvodové zprávy.
3.
ukládá
odboru investic postupovat dle bodu B) důvodové zprávy.
T:
dle důvodové zprávy
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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SK Sigma Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na
valnou hromadu společnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a. s.,
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín dle důvodové
zprávy
3.
ukládá
ustanovit pracovní skupinu dle důvodové zprávy, která připraví záměr nabytí nemovitého
majetku SMOl v areálu Androva stadionu
T:
1. 12. 2015
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
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Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 20.
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4. Komunitní plán sociálních služeb

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s předloženým návrhem 4. Komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka na období let
2016 - 2019 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit k projednání a schválení 4. Komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období
let 2016 - 2019 na zasedání ZMO
T:
zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
4.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit 4. Komunitní plán sociálních služeb Olomoucka
na období let 2016 - 2019
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Delegování zástupce na valnou hromadu OLTERM & TD
Olomouc, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc,
a. s. a navrhnout zástupce obce do představenstva společnosti dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl na nejbližší zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 22.
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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: 23.

26

Žádost o užití znaku SMOL

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
s užitím znaku města Olomouce dle žádosti uvedené v důvodové zprávě
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 24.

27

Městský bál

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
termín konání městského bálu dne 9. ledna 2016
3.
schvaluje
konání městského bálu v prostorách Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - pavilon A
4.
ukládá
odboru kancelář primátora uzavřít na uvedený termín závaznou objednávku
T:
1. 12. 2015
O:
vedoucí odboru kancelář primátora
5.
pověřuje
primátora k podpisu smlouvy mezi SMOL a VFO, a.s.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 25.
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28

Souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku - MDO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného majetku dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit
s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci
T:
1. 12. 2015
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

29

Pojmenování ulice - Slavonín

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženým názvem ulice dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit navržený název ulice dle důvodové zprávy na zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

30

MAP - podpis memoranda

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
Předloženou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
k podpisu Memoranda mezi městem Olomouc, MAS a DSO na území ORP Olomouc
o spolupráci při realizaci Místního akčního plánu na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Olomouc primátora SMOl Antonína Staňka
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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31

Organizační záležitosti - organizační změna
evropských projektů Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29. 1.

32

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
organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce dle důvodové
zprávy s účinností od 1. 2. 2016
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.

33

Organizační změna v odboru majetkoprávním Magistrátu
města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru majetkoprávním Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 1.
2016
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30. 1.
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34

Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců
statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zaměstnanců statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností
od 1. 12. 2015
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30. 2.

35

Organizační záležitosti - Dodatek č. 16 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 16 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 12. 2015
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30. 3.

36

Různé - Změna č. 2 ÚP

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
ihned zpracovat, projednat a po projednání s dotčenými orgány a veřejností předložit na
jednání rady města návrh na vydání územního opatření o stavební uzávěře v ploše označené
dle Územního plánu Olomouc 03/056P dle závěru důvodové zprávy
T:
1. 12. 2015
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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37

Různé - světelné signalizační zařízení - přechody Hodolanská

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s řešením dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 32.

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

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