USNESENÍ
z 49. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19. 4. 2016
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. 4. 2016 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

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 195, 196,
197, byt. dům, na pozemcích parc. č. st.1239/1, st.1239/2, st. 1239/3, vše zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 324/7 ostatní
plocha o výměře 9,27 m2 a části pozemku parc. č. 336/3 zahrada o výměře 1,80 m2, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se Společenstvím vlastníků jednotek domu, K. Světlé,
Na Vozovce, Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy bez čp/če,
výroba, která je součástí pozemku parc. č. st. 2361 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 432/2 ostatní plocha o výměře
0,76 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s
panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budoucí přístavby
umístěné na pozemku parc. č. 14/11 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to na části
pozemku parc. č. 432/2 ostatní plocha o výměře 0,60 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve vlastnictví statutárního města Olomouce s panem xxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy bez čp/če,
na pozemku parc. č. st. 1269 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,

a to na části pozemku parc. č. 840/3 ostatní plocha o výměře 2,4 m2 a části pozemku parc.
č. 565/4 ostatní plocha o výměře 1,6 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce se společností Nestlé Česko s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
1.3.
5.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 1137,
1138, 1139, byt.dům, Tř. Míru 41, 43, 45, na pozemcích parc. č. st. 1033/1, 1033/2, 1033/3,
vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to na částech
pozemku parc. č. 485/2 ostatní plocha o celkové výměře 15,80 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce se Společenstvím vlastníků Tř. Míru
1137/41, 1138/43, 1139/45, Olomouc-Nová Ulice dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
6.
souhlasí
s tím, že prodej pozemku parc. č. st. 1180 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, schválený Zastupitelstvem města Olomouce dne 14. 3. 2016,
bod 3, část 14, bude realizován dvěma smlouvami dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
7.
schvaluje
předběžný záměr bezúplatně převést část pozemku parc. č. 140/14 ostatní plocha o výměře
108 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra části pozemku
bude upřesněna po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
8.
schvaluje
předběžný záměr koupit pozemek parc. č. 1530 orná půda o výměře 199 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
9.
nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxx o úhradu bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 1530
orná půda o výměře 52 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za 20 let zpětně dle
důvodové zprávy bod č. 2.2.
10. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 364/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
11. schvaluje
záměr prodat části pozemků parc. č. 295/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 295/8 ostatní
plocha) o výměře 21 m2, parc. č. 295/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 295/7 ostatní plocha)
o výměře 22 m2 a pozemek parc. č. 304/2 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
stavba jiného vlastníka, stavba bez čp/če, zem. stav., která není součástí tohoto pozemku
a nebude proto předmětem převodu, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.4.
12. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 1156/4 zahrada (dle GP parc. č. 1156/4 zahrada)
o výměře 246 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
13. schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 297 ostatní plocha o výměře 383 m2 a parc. č. 8
zahrada o výměře 256 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti spolku Stáj Lazce o prodej pozemku parc. č. 126 trvalý travní porost v k. ú. Hejčín,
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obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti spolku Stáj Lazce o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 126 trvalý travní
porost v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch spolku Stáj Lazce dle důvodové zprávy bod
č. 2.7.
16. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. parc. č. 515 trvalý travní porost o výměře 49 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
17. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha o výměře 401 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
18. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha o výměře 96 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
19. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 346 m2 a část
pozemku parc. č. 460/10 ostatní plocha o výměře 5 m2, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
20. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 153 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
21. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
22. schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 9 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p.
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
23. schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p.
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
24. schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 8 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p.
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
25. schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p.
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
26. schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 17 o výměře 36,90 m2 v 1. PP budovy č. p.
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
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27. schvaluje
záměr pronajmout prodejní stánek ve vlastnictví statutárního města Olomouce, umístěný
na části pozemku parc. č. 451/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, konkrétně pak na stavbě, která je součástí tohoto pozemku, ve vlastnictví
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
28. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku parc. č.
79/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 124/10 ostatní plocha o výměře
1 m2, částí pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 792/2 ostatní plocha o výměře 1 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
29. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 148 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
30. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 151 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
31. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 151 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
32. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 151 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
33. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 319 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
34. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 123 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
35. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 151 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
36. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 126 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
37. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 145 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
38. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 154 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
39. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 154 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
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40. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 146 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
41. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 151 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
42. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 129 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
43. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 148 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
44. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
45. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 101 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
46. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
47. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 125 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
48. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 92 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
49. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
50. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 64 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
51. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxx,
a manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
52. schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/23/2010/Vr uzavřené dne 2. 8. 2010
s paní xxxxxxx, kterým dojde k administrativní úpravě smlouvy z důvodu odkoupení pozemku
parc. č. 1947/5 ostat. pl. o výměře 149 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
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53. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o výměře 44 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
54. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 134 ostatní plocha o výměře 41 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
55. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 1029/12 zahrada o výměře 40 m2 a části pozemku parc. č.
1029/20 ostatní plocha o výměře 17 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
56. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 1029/11 zahrada o výměře 59 m2 a části pozemku parc. č.
1029/20 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
57. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 1029/21 zahrada o výměře 25 m2 a části pozemku parc. č.
1029/20 ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
58. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 1029/13 zahrada o výměře 49 m2 a části pozemku parc. č. 1029/20
ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.9.
59. schvaluje
výběr nájemce části pozemku parc. č. st. 371 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 434, bydlení, Horní
náměstí č. o. 20 mezi paní xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx formou obálkové metody s aukcí
na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 100,- Kč bez DPH/m2/rok a minimální
výše příhozu činí 50,- Kč bez DPH/m2/rok. Ke stanovené výši nabídnutého 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. 3.10.
60. schvaluje
nájem prostoru - garážového stání č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt.
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
61. uděluje
souhlas s nájmem prostorů sloužících podnikání v 1. PP o celkové výměře 29,85 m2
a v 2. PP o celkové výměře 359,15 m2 v budově č. p. 856, obč. vyb, nám. Republiky č. o. 1,
která je součástí pozemku parc. č. st. 181 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc společnosti SETTINGS s.r.o. za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
62. uděluje
společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. souhlas s realizací
stavebních úprav v budově bez čp/če, jiná st., která je součástí pozemku parc. č. st. 126
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, souvisejících
se zřízením zařízení pro předškolní vzdělávání a péči o děti dle přílohy č. 2 v maximální
celkové výši 7 236 213,87 Kč (ke stanovené výši za stavební úpravy bude uplatněna daň
z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004
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Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) na vlastní náklady společnosti
Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. bez možnosti kompenzace nákladů
vynaložených na stavební úpravy a případného zhodnocení předmětu nájmu dle důvodové
zprávy bod č. 3.13.
63. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 177 orná půda o výměře 2 728 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc,
na kterém se nachází stavby jiných vlastníků – zejména podzemní komunikační vedení
veřejné komunikační sítě a plynovod, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou
předmětem převodu, z vlastnictví pana xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce
za kupní cenu ve výši 850 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
64. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxx o koupi pozemku parc. č. 177 orná půda o výměře 2 728 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
65. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemku parc. č. 78/4 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec
Olomouc, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním veřejného zájmu dle důvodové
zprávy bod č. 4.2.
66. doporučuje zastupitelstvu města
nepřijmout nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný
převod pozemku parc. č. 78/4 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
67. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemku parc. č. 321/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce se zdůvodněním veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod č.
4.3.
68. doporučuje zastupitelstvu města
nepřijmout nabídku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný
převod pozemku parc. č. 321/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
69. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxx a společnosti Elite real service s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 433/1
orná půda a parc. č. 436/7 orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 4.4.
70. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 132/23 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
71. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu pozemků parc. č. 2753/1 lesní pozemek, parc. č. 2783/1 lesní pozemek, parc. č.
3224/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, jejichž součástí je nezpevněná lesní
cesta, ve vlastnictví ČR - Lesy České republiky, s.p. za pozemek parc. č. 3183/2 ostatní
plocha v k. ú. Huzová, obec Huzová, jehož součástí je nezpevněná lesní cesta, ve vlastnictví
statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí ČR - Lesy České
republiky, s.p. cenový rozdíl ve výši 361 410,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
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72. schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015
ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající
ve vyjmutí pozemku parc. č. 3183/2 ostatní plocha o výměře 1 285 m2 v k. ú. Huzová, obec
Huzová z předmětu pachtu dle této smlouvy s účinností ke dni předcházejícímu dni zápisu
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
73. schvaluje
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 30. 1. 2013 uzavřené s Honebním
společenstvem Jiříkov spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 3183/2 ostatní plocha
o výměře 1 285 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová z předmětu této dohody, dle důvodové
zprávy bod č. 4.6.
74. 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
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 orná půda (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. 4.7.
75. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Obce Horka nad Moravou o prodej pozemku parc. č. 1568/32 ostatní plocha, části
pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1571/2 díl "e" ostatní plocha) o výměře
375 m2, části pozemku parc. č. 1570 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1571/2 díl "d" ostatní
plocha) o výměře 71 m2 a části pozemku parc. č. 1571 orná půda (dle GP parc. č. 1571/2 díl
"c" ostatní plocha) o výměře 2 572 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka
nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
76. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 15/21 zahrada (dle GP parc. č. 15/27 zahrada) o výměře 25 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na které se nachází stavby, zejména oplocení, dlážděný
okapový a přístupový chodník, vjezd ze zatravňovacích dlaždic, kanalizační přípojka
s šachtou, vše ve vlastnictví kupujícího, a stavba jiného vlastníka, zejména podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, která není součástí tohoto pozemku a nebude
proto předmětem převodu, manželům xxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů, za kupní
cenu ve výši 39 745,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
77. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 308/1 ostatní plocha a parc. č. 306/38 orná půda, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, kdy se na tomto pozemku nachází stavba jiného vlastníka –
zejména podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, která není součástí tohoto
pozemku a nebude proto předmětem převodu, společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. za kupní
cenu ve výši 27 993,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
78. bere na vědomí
opravu příjmení kupujících u prodeje části pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 609/7) o výměře 91 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.10.

8

79. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na stavbu zatrubnění Hamerského náhonu od mlýna po cukrovar
na pozemku parc. č. 1908 vodní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, v délce
257 m, za kupní cenu ve výši 10 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
80. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodní řady
V1 DN 100 a V2 DN 100 a jednotnou kanalizaci K1 DN 250 a K2 DN 250 se společností
Zelené zahrady s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
81. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby 2 parkovacích stání a úpravou
účelové komunikace na pozemku parc. č. 34/1 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc,
se společností Bytový dům Lazecká s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
82. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace, chodníků a veřejného osvětlení
na pozemcích parc. č. 1023, parc. č. 849/219 a parc. č. 849/126, vše ostatní plocha v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc, a parc. č. 487/72, parc. č. 487/74 a parc. č. 487/3, vše ostatní plocha
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, se společností PROJEKT WELLNEROVA, s.r.o., jako
dárcem. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
83. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/9/2004/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností PROJEKT WELLNEROVA,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
84. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 849/126 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví
společnosti PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 5.5.
85. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace včetně jednostranného pruhu pro pěší,
veřejného osvětlení, splaškové kanalizace a vodovodu mezi xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
86. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemků parc. č. 369/10 ostatní plocha o výměře 592 m2, parc. č. 369/70 ostatní
plocha o výměře 77 m2 a parc. č. 369/71 ostatní plocha o výměře 675 m2, vše v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba komunikace včetně
jednostranného pruhu pro pěší, veřejné osvětlení, splašková kanalizace a vodovod
v budoucím vlastnictví obdarovaného, z podílového spoluvlastnictví paní xxxxx (ideální 1/14),
pana xxxxxxxx (ideální 1/14), pana xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/7), pana xxxxxxx (ideální 2/7),
ze společného jmění manželů xxxxxxxxxxxx (ideální 1/7), ze společného jmění manželů
xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/7) a ze společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxx (ideální 1/7)
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
87. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu V1 a V2, tlakové
kanalizace VS1 a VS2 a kanalizace KJ1, místní komunikace na ul. Boční včetně
4 parkovacích stání a kontejnerového stání, místní komunikace na ul. Šípková - větev V1
a V2 včetně 3 parkovacích stání a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a chodníků
budované v rámci stavby „Rodinné domy v k. ú. Holice“ s manžely xxxxxxxxxxx, dle důvodové
zprávy bod č. 5.8.
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88. souhlasí
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
89. revokuje
usnesení RMO ze dne 21. 12. 2015, bod programu 2, bod 3. 8. důvodové zprávy ve věci
schválení pachtu pozemku parc. č. 1677/3 ostatní plocha o výměře 34 m2, části pozemků
parc. č. 1678/233 orná půda o výměře 89 m2 a parc. č. 1677/2 ostatní plocha o výměře
20 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a části pozemků parc. č. 203 ostatní
plocha o výměře 8 m2 a parc. č. 213 ostatní plocha o výměře 26 m2, vše v k. ú. Nový Svět
u Olomouce, obec Olomouc společnosti STOPA, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
90. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 1678/233 orná půda o výměře 89 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc společnosti STOPA, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
91. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 445/2 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
ve prospěch pozemků parc. č. 164/3 ostat. pl. a parc. č. 164/5 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
92. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku
parc. č. 792/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
93. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 792/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
94. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemku parc. č. 631/2 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.3.
95. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 116/37 ostatní plocha a parc. č. 79/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
96. revokuje
usnesení RMO ze dne 8. 2. 2011, bod programu 2, bod 2.11. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 824/73 ostat. pl., parc. č. 1066 ostat. pl.
a parc. č. 824/2 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
97. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 263/2 orná půda, parc. č. 821/1, parc. č. 824/2, parc. č. 824/3, parc. č. 824/66, parc.
č. 824/73, parc. č. 1065 a parc. č. 1066, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
98. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování vodovodního řadu na pozemcích parc. č.

10

1083/2 a parc. č 1131, vše ostatní plocha, parc. č. 1098/1 vodní plocha, parc. č. 809/153,
parc. č. 809/163, parc. č. 947/3 a parc. č. 1130, vše lesní pozemek, vše v k. ú. Černovír, obec
Olomouc, parc. č. st. 182 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 132,
bydlení, parc. č. 1426 ostatní plocha, parc. č. 1475/2 a parc. č. 1476/1, vše vodní plocha,
parc. č. 1770 a parc. č. 1981, vše lesní pozemek, parc. č. 1801/1 a parc. č. 1801/4, vše trvalý
travní porost, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
99. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.7.
100. 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. 1126
ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Zápis do Interního seznamu se zákazem plnění veřejných
zakázek malého rozsahu pro SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
postup dle závěru důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3. 1.

4

Veřejná zakázka č. 16039 - MPO - dodávka 3 vozidel na leasing
- vyloučení uchazečů, zadání zadávacího řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem „MPO - dodávka 3 vozidel
na leasing“ evidenční číslo zadavatele 16039
2.
vylučuje
v souladu s ust. § 69 ods. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeče, který
podal více nabídek, dle návrhu komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě
3.
schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 3. 2.
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5

CIS – informace k veřejné zakázce na služby podpory a údržby

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem zadání veřejných zakázek dle části 5. upravené důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 3. 3.

6

Veřejná zakázka č. 15028 – Dodávka a servis multifunkčních
zařízení pro MMOl - NÁMITKA

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“ evidenční číslo
15028.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 3. 4.
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Nákup bezemisních vozidel pro MHD

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle bodu 1 a 2 Závěru důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 4.

8

Rozpočtové změny roku 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část A a část B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2016 dle upravené důvodové zprávy - část A
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2016 dle upravené důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2016
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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: 5.

9

EIB - revize úrokové sazby

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
úrokovou sazbu dle doporučení v DZ
3.
ukládá
předložit schválené parametry úrokové sazby na nejbližším zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
ukládá
1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA podepsat smluvní dokumentaci
související s přijetím nové úrokové sazby
T:
3. 5. 2016
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.
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Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se výsledků hospodaření SMOl za rok 2015 včetně všech příloh
2.
ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce "Závěrečný účet - výsledky
hospodaření SMOl za rok 2015" včetně vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
3.
doporučuje zastupitelstvu města
a) v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2015, a to
"bez výhrad"
b) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Účetní závěrka SMOl k 31.12.2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2.
ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce účetní závěrku SMOl
sestavenou k 31.12.2015, v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb.
T:
zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2015, v souladu se zákonem o účetnictví
č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb.
4.
doporučuje zastupitelstvu města
pověřit 1. náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA podpisem „Protokolu
o schvalování účetní závěrky“.
5.
ukládá
tajemníkovi MMOl projednat závěry dopisu auditora na nejbližší poradě vedoucích odborů
a přijatá opatření předložit na jednání RMO
T:
3. 5. 2016
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxx, xxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxx, xxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
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xxxxxx, xxxxxxx, Jiráskova 10B,Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
RK Invest, s.r.o., Ztracená 1, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
Vrchní státní zastupitelství, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxx, xxxxx, U Letiště 4, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt:
xxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxx, xxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxx, xxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
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d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxx, xxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 2)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

13

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 paní xxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené
důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené
důvodové zprávy
5.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené
důvodové zprávy
6.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

16
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Ulice 1. máje – smlouva o přeložce s ČD - Telematika

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci přeložky kabelových sítí se společností ČD Telematika a.s.
3.
ukládá
OI uzavření smluvního vztahu na vlastní realizaci přeložky se společností ČD – Telematika
a.s., úsekem Servis kabelových sítí Olomouc.
T:
17. 5. 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Tř. Míru, Neředínská, úprava křižovatky - smlouva o přeložce
společnosti CETIN

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
navrhovanou RZ ve výši 77 000,- Kč z prostředků OI
3.
ukládá
ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem investic zajištění RZ z prostředků OI ve výši
77 000,-Kč
T:
3. 5. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností CETIN
5.
ukládá
oboru investic uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
se společností CETIN
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru investic
6.
ukládá
odboru investic zařadit do návrhu plánu pro rok 2017 částku 120 000,- Kč jako součást
celkových nákladů pro realizaci akce: „Tř. Míru, Neředínská – úprava křižovatky“
T:
říjen 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Šlechtitelů, Přichystalova - cyklostezka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
další postup v přípravě akce dle bodu B důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje zajistit zpracování investičního záměru dle důvodové zprávy
T:
21. 6. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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Malá parkoviště Za Vodojemem, přeložka ČEZ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením “smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.
3.
ukládá
odboru investic SMOl zajistit uzavření “smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.
T:
17. 5. 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Rekonstrukce kanalizací a vodovodů, zadání PD

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem odboru investic a akceptuje odůvodnění tohoto postupu dle důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Hasičská zbrojnice Chválkovice - příprava PD

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
další postup v přípravě projektové dokumentace dle bodu C) varianty č. 3 důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic postupovat dle bodu C) varianty č. 3 důvodové zprávy
T:
červenec 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Průmyslová zóna - Kasárna Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle závěrů bodu 5 důvodové zprávy
3.
ukládá
podání indikativní žádosti na ministerstvo průmyslu a obchodu
T:
3. 5. 2016
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
do zadání územní studie "Využití ploch letiště Olomouc - Neředín, včetně možnosti
přemístění heliportu" zařadit požadavek na kapacitní posouzení křižovatky silnice II/448
(tř. Míru) x Neředínská a I/35 (Pražská, Foersterova) x II/448 (tř. Míru). Křižovatku tř. Míru x
Neředínská
T:
3. 5. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5.
ukládá
jednat s ŘSD o možnosti přímého napojení na rychlostní komunikaci R 35
T:
15. 6. 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ LA FÉE v ul.
Ostružnická 13, Olomouc, v rozsahu 9 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxx, Potoční, Vikýřovice 74,
788 13, na dobu od 1.5. do 31.10. 2016.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SIDE STREET v ulici
Kapucínská 1 , Olomouc, v rozsahu 18,75 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2016.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ
v ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele p. xxxxxxxx, Okružní 7, Olomouc
na dobu od 1.5. do 1.10. 2016.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení WOK v ulici tř. 17.
listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 24,5 m2 pro žadatele fu Hua Ying, s.r.o., Na Rybníčku 20,
250 65 Líbeznice, na dobu od 1. 5. do 3.10. 2016.
6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFÉ TRIESTE
v ulici Dolní náměstí 18 , Olomouc, v rozsahu 17 m2 + 5,52 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxx,
Dolní náměstí 18, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2016.
7.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOS BASTARDOS
v ulici Komenského 12, Olomouc, v rozsahu 10,2 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Slatinky 11,
783 42 Slatinky, na dobu od 30.4. do 30.9. 2016.
8.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení CAFE-BAR
TŘINÁCTKA v ulici tř.Svornosti 13, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx,
tř.Svornosti 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2016.
9.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení AMERICAN GRILL
v ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 48m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxx, Vyšehorky 65,
Líšnice, 789 85 Mohelnice, na dobu od 1.5. do 31.10.2016.
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CABARET CAFÉ BAR
v ulici Riegrova 26, Olomouc, v rozsahu 22,50 m2 pro žadatelku pí xxxxxxx, Foersterova 13,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2016.
11. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GAZDOVSKÁ KRČMA
v ulici Legionářská 11, Olomouc, v rozsahu 46,4 m2 pro žadatelku pí xxxx, Werichova 637/8,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2016.
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12. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LAHŮDKY v ulici
Ostružnická 24, Olomouc, v rozsahu 2 m2 pro žadatele fu LAHŮDKY – MARTINÁSEK s.r.o,
Pasteurova 13a, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2016.
13. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAFE JAK LUSK
v ulici tř.Svobody 4, Olomouc, v rozsahu 3,25 m2 pro žadatele p. xxxxxx, Západní 83,Krasice,
796 04 Prostějov, na dobu od 1.5. do 31.10. 2016.
14. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB v ulici
Dlouhá 54A , Olomouc, v rozsahu 6,4 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 17,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2016.
15. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MERLIN v ulici
Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 19,2 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Masarykova 5,
779 00 Olomouc, na dobu od 20.5. do 24.10. 2016.
16. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar ALFA v ulici
Dlouhá 32, v rozsahu 18 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxx, Šárka 11, 796 01 Prostějov,
na dobu od 1.5. do 30.9. 2016.
17. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SVATOVÁCLAVSKÝ
RESTAURANT na náměstí Republiky, v rozsahu 21,82 m2 pro žadatele společnost
Svatováclavský restaurant s.r.o., Křižkovského 3, 779 00 Olomouc, na dobu od 26.4.
do 31.10. 2016.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.

22

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.

23

Pořízení velkokapacitní požární cisterny

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s postupem přípravy dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
se složením projektového týmu dle důvodové zprávy
Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

24

Nominace člena Monitorovacího výboru OP VVV
za aglomerace ITI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nominuje
na člena Monitorovacího výboru OP VVV primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., jako
zástupce zprostředkujících subjektů ITI
3.
nominuje
na náhradníka člena Monitorovacího výboru OP VVV náměstka primátora RNDr. Ladislava
Šnevajse, jako náhradníka zástupce zprostředkujících subjektů ITI
4.
pověřuje
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. (člena MV OP VVV) a náměstka primátora RNDr.
Ladislava Šnevajse (náhradníka člena MV OP VVV) k účasti na jednáních Monitorovacího
výboru OP VVV 2014-2020
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

25

Užití částky 2,7 mil. Kč na opravy komunikací dle požadavků
KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
k realizaci tyto vybrané akce:
KMČ 2 Droždín, ulice U Cihelny 3 - ul. Gagarinova
KMČ 8 Lošov, ulice Lenhartova
KMČ 11 Tabulový Vrch, nároží ul. Na Chmelnici 23 - ul. Hněvotínská
KMČ 12 Neředín, ulice Norská 8 - 12 a 14 - 18
KMČ 14 Nové Hodolany, ulice Kpt. Nálepky (od ul. Charkovská po ul. M.Horákové)
KMČ 17 Olomouc - střed, ulice Tylova - Dánská
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

22

26

Stanovisko statutárního města Olomouc k navýšení kapacit
MŠ a ZŠ jiných zřizovatelů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
souhlasné stanovisko k navýšení kapacit základních škol a mateřské školy jiných zřizovatelů
dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
3. 5. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

27

Výsledky periodického hodnocení práce ředitelů škol v roce
2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výsledky periodického hodnocení práce ředitelů škol dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
3. 5. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

28

Nadační fond Regionální fotbalové akademie Olomouckého
kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zástupce statutárního města Olomouc do správní rady Nadačního fondu Regionální fotbalové
akademie Olomouckého kraje dle upravené důvodové zprávy
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3.
souhlasí
se způsobem poskytování finančních prostředků na činnost fotbalové akademie dle důvodové
zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

29

Návrh regulačního plánu RP-13 "Sídliště Lazce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit RMO variantní návrh využití kotelen dle důvodové zprávy
T:
17. 5. 2016
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 27.

30

Návrh regulačního
I.P.Pavlova"

plánu

RP-21

"Sídliště

Brněnská

-

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.

31

Tramvajová trať Nové Sady - III. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
navržené řešení dle varianty B důvodové zprávy
3.
ukládá
zahájit výběrové řízení na zpracování PD tramvajové trati, III. etapa, dle varianty B důvodové
zprávy
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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32

Plán udržitelné městské mobility

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
složení Řídící skupiny dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 30.

33

Dovolba člena dozorčí rady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozhodnutí jediného akcionáře
3.
ukládá
primátorovi města ihned podepsat rozhodnutí jediného akcionáře
T:
3. 5. 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 31.

34

Prevence kriminality – zhodnocení roku 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh smlouvy o výpůjčce, který je přílohou č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
uzavřít smlouvy o výpůjčce se Společenstvím Romů na Moravě Jekhetaniben pre Morava,
spolek a xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy
T:
17. 5. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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35

Zhodnocení projektu Bezbariérová Olomouc za rok 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

36

Koncepce rodinné politiky SMOl na roky 2016-2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Koncepci rodinné politiky statutárního města Olomouce na roky 2016-2018 a Akční plán
rodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2016, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit RMO do 31.3. zprávu o realizaci aktivit rodinné politiky, dle důvodové zprávy
T:
ročně
O:
vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.

37

Investiční záměr úpravy Domova pro matky s dětmi

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
ukládá
zadat investiční záměr úprav Domova pro ženy a matky s dětmi, dle důvodové zprávy
T:
3. 5. 2016
O:
vedoucí odboru investic
3.
ukládá
zahájit přípravu dotační žádosti a informovat RMO o aktuální situaci v této věci, dle důvodové
zprávy
T:
září 2016
O:
vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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38

Využití podpory u Ing. Radana Holáska BA. za rok 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 36.

39

Využití veřejné finanční podpory u FBS Olomouc, o.s., za rok
2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 37.

40

Využití podpory u Moravského senioru, z.s. za rok 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 38.

41

Kontrola hospodaření u MŠ Zeyerova Olomouc za rok 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 39.

42

Kontrola hospodaření u MŠ Rooseveltova Olomouc za rok
2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 40.

43

Využití podpory u Hudebního Institutu za rok 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
přijmout příslušná opatření tak, aby se neopakovaly nedostatky uvedené v důvodové zprávě
T:
21. 6. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 41.

44

Využití podpory poskytnuté z rozpočtu statutárního města
Olomouce v roce 2015 na projekt s názvem "Provozní náklady
G galerie města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 42.

45

Žádost o užití znaku SMOL

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s užitím znaku města Olomouce dle žádosti uvedené v důvodové zprávě
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 43.

46

Významné aktivity, individuální dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity s regionálním dopadem dle části A) upravené
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důvodové zprávy
3.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity s nadregionálním dopadem dle části B)
upravené důvodové zprávy
4.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Individuální projekty - významné aktivity dle části C) upravené
důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 44.

47

Podpora řízení a koordinace ITI OA - Rozhodnutí o poskytnutí
dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 11780/2016-91/1 z
Operačního programu Technická pomoc pro období 2014-2020 na realizaci projektu s
názvem "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké
aglomerace"
3.
souhlasí
s podáním další žádosti o podporu na následující dvouleté období pro zajištění činností
spojených s řízením strategie ITI OA v rámci výzvy OPTP 2014-2020
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.

48

Jihoslovanské mauzoleum - schválení dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. 107D191001601 Olomouc - oprava mauzolea obětí 1. světové války z dotačního titulu
Ministerstva obrany
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 46.

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora
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