USNESENÍ
z 51. schůze Rady města Olomouce, konané dne 17. 5. 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 17. 5. 2016 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 179/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez
č.p./č.e., zemědělská stavba, a pozemků parc. č. 179/4 ostatní plocha, parc. č. 180/2 zahrada
a parc. č. 181/2 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 1.305.000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky
č. 515/9, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku
parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.161.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky
je spoluvlastnický podíl o velikosti 5632/185835 na společných částech předmětné nemovité
věci dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to
jednotku č. 515/2, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí
pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, formou
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.021.000,- Kč. Součástí
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 3838/185835 na společných částech
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.3.

4.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
5.
nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o úhradu nákladů na odstranění
statické nestability domu č. p. 564, Wellnerova 15, na pozemku parc. č. st. 634 zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. dle
důvodové zprávy bod č. 1.4.
6.
schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1261 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
7.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1261 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 13 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za kupní cenu stanovenou ke dni
schválení žádosti o povolení stavby garáže nebo za kupní cenu stanovenou k roku 1990 dle
důvodové zprávy bod č. 1.5.
8.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 4 dodatku č. 1 k důvodové zprávě,
ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 1721/63 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova č. p. 813, obč. vyb., v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc včetně
technologie parní předávací stanice a pozemku parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je zejména komunikace, parkovací stání, chodník
a oplocení a infrastrukturních staveb, a to SO 12 - vnitroareálová kanalizace, včetně
kanalizační přípojky nacházející se na pozemcích parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č.
1705/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, SO 11 - vodovodní
přípojka nacházející se na pozemcích parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č. 1705/1
ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, SO 15 - venkovní osvětlení
nacházející se na pozemku parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc a SO 14 - kabelová přípojka NN nacházející se na pozemcích parc. č. 1721/64
ostatní plocha, parc. č. 1705/1 ostatní plocha a parc. č. 1705/2 ostatní plocha, parc. č. 1705/3
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1705/31 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc; na pozemku parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc se dále nachází stavby jiného vlastníka, zejména parovod CZT
a automatická závora, včetně kabelové přípojky NN a komunikačního kabelu, které nejsou
součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu; Univerzitě Palackého
v Olomouci za kupní cenu ve výši 18 000 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
9.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1721/63 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je budova č. p. 813, obč. vyb., v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc včetně technologie
parní předávací stanice a pozemek parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc a infrastrukturní stavby, a to SO 12 - vnitroareálová kanalizace, včetně
kanalizační přípojky nacházející se na pozemcích parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č.
1705/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, SO 11 - vodovodní
přípojka nacházející se na pozemcích parc. č. 1721/64 ostatní plocha a parc. č. 1705/1
ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, SO 15 - venkovní osvětlení
nacházející se na pozemku parc. č. 1721/64 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc a SO 14 - kabelová přípojka NN nacházející se na pozemcích parc. č. 1721/64
ostatní plocha, parc. č. 1705/1 ostatní plocha a parc. č. 1705/2 ostatní plocha, parc. č. 1705/3
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1705/31 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
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10. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 518 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
bez čp/če, tech. vyb., v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti MEDIHOPE s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 350/2 ostatní plocha v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
12. schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 293/3 ostatní plocha o výměře 24 m2 a parc. č.
293/7 ostatní plocha o výměře 14 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
13. schvaluje
záměr prodat části pozemků parc. č. 293/3 ostatní plocha o výměře 24 m2 a parc. č. 293/7
ostatní plocha o výměře 14 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
14. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 394 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba č. p. 386, objekt bydlení, a pozemek parc. č. 479/7 zahrada o výměře 60 m2, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
15. revokuje
usnesení RMO ze dne 30. 9. 2014, bod programu 2, bod 3.19. důvodové zprávy ve věci
schválení pachtu částí pozemků parc. č. 474/1 zahrada o výměře 112 m2 a parc. č. 474/4
zahrada o výměře 361 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
16. schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 474/1 zahrada o výměře 112 m2 a parc. č. 474/4
zahrada o výměře 361 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.5.
17. schvaluje
uzavření dohody o udělení souhlasu s provedením dočasné stavby a jednorázové náhradě
za omezení v obvyklém užívání nemovité věci pro dočasnou stavbu nadzemního kabelového
vedení VVN tzv. by-pass umístěnou na pozemku parc. č. 262/29 orná půda v k. ú. Moravská
Loděnice, obec Bohuňovice v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Olomouce
(id. podíl 1/2) a Obce Bohuňovice (id. podíl 1/2) se společností ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.1.
18. schvaluje
uzavření dohody o udělení souhlasu s provedením dočasné stavby a jednorázové náhradě
za omezení v obvyklém užívání nemovitých věcí pro dočasnou stavbu nadzemního
kabelového vedení VVN tzv. by-pass umístěnou na pozemcích parc. č. 596/2 trvalý travní
porost, parc. č. 597/18 ostatní plocha, parc. č. 599/45 a parc. č. 600, vše orná půda, v k. ú.
Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, parc. č. 755/165 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov,
parc. č. 627/11 trvalý travní porost v k. ú. Černovír, parc. č. 236/49 ostatní plocha v k. ú.
Hejčín, parc. č. 176/1 orná půda, parc. č. 176/51, parc. č. 200/11 a parc. č. 224/3, vše ostatní
plocha a parc. č. 990/2 trvalý travní porost, vše v k. ú. Řepčín, vše obec Olomouc
se společností ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.

3

19. souhlasí
s využitím části pozemku parc. č. 1346/1 lesní pozemek o výměře 25 m2 v k. ú. Droždín,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx za podmínek udělení souhlasu dle důvodové zprávy bod č.
3.2.
20. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 117/2 ostatní plocha o výměře 745 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 3.3.
21. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. Maj/172/98/S uzavřené dne 21. 12. 1998 dohodou
dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
22. schvaluje
nájem část í 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 společnosti REZIDENCE U PARKU s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
23. nevyhovuje žádosti
společnosti REZIDENCE U PARKU s.r.o. o schválení nájemní smlouvy s účinností tři měsíce
ode dne nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Bytové domy Lazce – Olomouc“
dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
24. svěřuje
části pozemků parc. č. 297 ostatní plocha o výměře 739 m2 a parc. č. 8 zahrada o výměře
7 776 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí MMOl dle
důvodové zprávy bod č. 3.5.
25. schvaluje
změnu náležitostí nájemní smlouvy u nájmu části pozemku parc. č. 2/1 zahrada o výměře
17 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
spočívající v doplnění náležitostí o právo nájemce vypovědět nájem v jednoměsíční
výpovědní době v případě, že ukončí provoz telekomunikačního zařízení umístěného
na předmětu nájmu a úpravě bezdůvodného obohacení dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
26. nevyhovuje žádosti
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o posunutí splatnosti ročního
nájemného z 31. 1. na 28. 2. příslušného kalendářního roku dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
27. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/33/2009/Plh ze dne 24. 6. 2009,
ve znění dodatku č. 1, nájemce společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a to
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
28. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxx o změnu účelu nájmu části pozemku parc. č. 790 ostatní plocha o výměře
40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc na užívání zastřešeného parkování a ukládá odboru
majetkoprávnímu vyzvat nájemce k odstranění stavby dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
29. schvaluje
skončení nájmů dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 1013/Ch-4/1999/Pl ze dne 30. 4. 1999 a dle
smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/5/2004/Ger ze dne 15. 2. 2004 uzavřených s panem
xxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
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30. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha o výměře 401 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
31. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. maj.práv.2429/B/99/Ge uzavřené dne 11. 6. 1999
s panem xxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
32. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha o výměře 96 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
33. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/17/2005/M uzavřené dne 23. 2. 2005
s panem xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
34. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 346 m2 a části pozemku parc.
č. 460/10 ostatní plocha o výměře 5 m2, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
35. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 153 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
36. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
37. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 515 trvalý travní porost o výměře 49 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
38. schvaluje
nájem 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, paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
39. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxx o nájem 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 dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
40. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 87/24 ostatní
plocha o výměře 6 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména oplocením, části
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 pozemku parc. č. st. 1380
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím,
tj. pískovcovou zídkou s kovovou bránou a dlážděným vjezdem, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc spolku Spolek přátel olomouckého jazzu a společnosti CHOMOUT s.r.o. dle
přílohy č. 4 důvodové zprávy bod č. 3.11.
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41. nevyhovuje
žádostem pana xxxxxxxxxxxx a společnosti OPENWINE s.r.o. o nájem části pozemku parc. č.
87/24 ostatní plocha o výměře 6 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména
oplocením, části 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 pozemku 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. 3.11.
42. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.12.
43. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Mlčochova 815/3 v Olomouci o zřízení
služebnosti stezky přes pozemek parc. č. 87/26 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch bytových jednotek č. 815/1, č. 815/2, č. 815/3, č. 815/4 a č. 815/5
v budově č. p. 815, byt. dům, Mlčochova č. o. 3, na pozemku parc. č. st. 145/1 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
44. schvaluje
nájem prostoru - garážového 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 paní xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
45. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb s pojených s jejich užíváním
ze dne 28. 4. 2000, ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřenou se společností Moravská pohřební
společnost, s.r.o. spočívající v upřesnění předmětu nájmu z nebytových prostor o celkové
výměře 884,86 m2 v 1. NP a 1. PP budovy bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. st.
163 zast. pl. (dle GP díl „e“) a částech pozemku parc. č. 468 ostat. pl. (dle GP díl „a“, „c“, „d“)
a nebytových prostor o celkové výměře 203,17 m2 v budově bez čp/če (jiná stavba)
na pozemku parc. č. st. 84 zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc na prostory sloužící
podnikání o celkové výměře 884,86 m2 v 1. NP a 1. PP budovy bez čp/če, jiná st., která
je součástí pozemku parc. č. st. 163 zastavěná plocha a nádvoří a prostory sloužící
podnikání o celkové výměře 203,17 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, jiná st., která je součástí
pozemku parc. č. st. 84 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
a v závazku nájemce poskytovat bez zbytečného odkladu součinnost statutárnímu městu
Olomouci při plnění jeho úkolů dle ust. § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění
pozdějších předpisů, tedy zejména zajišťovat pohřbení lidských pozůstatků osob vymezených
v cit. ustanovení (tj. uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na veřejném
či neveřejném pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu) včetně převozu takových
lidských pozůstatků a úkonů s tím spojených s tím, že statutární město Olomouc se zavazuje
za nájemcem poskytnutou součinnost hradit běžnou cenu, jakou nájemce v podobných
případech požaduje po třetích osobách dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
46. souhlasí
s modernizací sítí elektronických komunikací nájemcem RIO Media a.s., v domě č.p. 704,
bydlení, na adrese U letiště č.o. 2, 4, 6, 8, 10, který stojí na pozemku parc. č. st. 906
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Neředín, obec Olomouc, za podmínek dle důvodové
zprávy bod č. 3.15.
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47. schvaluje
výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 64,10 m2 v 1. NP budovy
č.p. 192, obč. vyb., Dolní náměstí č.o. 8-9, která je součástí pozemku parc. č. st. 614,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, pronajatých xxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.16.
48. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 69/9 trvalý travní porost a parc. č. 69/6
zahrada, vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 236/48 orná půda v k. ú. Hejčín, parc. č. 342/3 a parc. č.
715/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 4.1.
49. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxx o nájem pozemků parc. č. 69/9 trvalý travní porost o výměře 1802 m2
a parc. č. 69/6 zahrada o výměře 407 m2, vše v k. ú. Řepčín a parc. č. 236/48 orná půda
o výměře 2 237 m2 v k. ú. Hejčín, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
50. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí 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
Zemědělskému družstvu Hněvotín, za kupní cenu ve výši 40.445,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 4.2.
51. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Zemědělského družstva Hněvotín o prodej pozemků parc. č. 295/4 ostatní plocha
a parc. č. 295/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
52. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
částečně žádosti pana xxxxxxxxxxxxx ve věci ponechání částí pozemků parc. č. 295/4 ostatní
plocha o výměře 21 m2 a parc. č. 295/5 ostatní plocha o výměře 22 m2, vše v k. ú. Topolany
u Olomouce, obec Olomouc v majetku statutárního města Olomouce a o zřízení věcného
břemene přístupu přes pozemek parc. č. 295/5 ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce,
obec Olomouc k budově bez čp/če, zemědělská stavba v jeho vlastnictví, která se nachází na
pozemku parc. č. 305 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Topolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
53. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu MAJ-EM-NS-Z/46/2010/Plh uzavřené dne 15. 12. 2010
s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
54. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 1156/4 zahrada (dle GP parc. č. 1156/4 zahrada) o výměře
246 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména zahradní
účelový objekt, bazén, udírna, zahradní sprcha, oplocení se vstupní bránou a ražená studna
s čerpadlem ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx
do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 96.840,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.3.
55. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 1562/32 ostatní plocha, na kterém se nachází oplocení ve vlastnictví
kupujícího, parc. č. 1562/33 zastavěná plocha a nádvoří, na které se nachází budova bez
č. p./č. e., zemědělská stavba, ve vlastnictví kupujícího, a parc. č. 1562/34 ostatní plocha,
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na kterém se nachází betonové panely, ve vlastnictví kupujícího, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc společnosti MSK Kroměříž a.s. za kupní cenu ve výši 36 500,Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
56. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti umístění a provozování bezpečnostního osvětlení na pozemku parc.
č. 75/135 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc.
č. st. 383/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 596, obč. vyb, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
57. revokuje
usnesení RMO ze dne 21. 12. 2015 bod programu 2., bod 6.1., ve věci doporučení ZMO
schválit zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 999 a parc. č. 1004, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 1462
ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
58. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 999/5 a parc. č. 1004, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č.
1462 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
59. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 23. 11. 2015 bod programu 3., bod 4.6., ve věci schválení zřízení
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 999, parc. č. 1000 a parc. č. 1001, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
60. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 999/5, parc. č. 1000 a parc. č. 1001, vše ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.3.
61. bere na vědomí
opravu druhu pozemku u pozemku parc. č. 790/3 z ostatní plocha na orná půda a u pozemku
parc. č. 782 z ostatní plocha na trvalý travní porost u zřízení věcného břemene uložení
a provozování nadzemního kabelového vedení NN a umístění a provozování 4 sloupů
dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
62. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxxx o přehodnocení výběru doporučeného uchazeče o nájem areálu Letního
kina dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3.1.
63. schvaluje
uplatnění nároku na náhradu škody ve výši 84.395,69 Kč v trestním řízení dle dodatku
č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3.2.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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3

Petice „Zachování a rekonstrukce hřiště v Lindnerově ulici
v Olomouci Pavlovičkách“

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
ukládá
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi odpovědět petentům dle důvodové zprávy.
T:
31. 5. 2016
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3. 1.

4

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 1916/58 v k.ú. Holice
u Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 16094 - Projektová dokumentace Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - zahájení,
komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení
s názvem „Projektová dokumentace - DSP – Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady - Povel“,
archivní číslo 16094.
2.
ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení
dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace
ve složení dle důvodové zprávy
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle upravené důvodové zprávy.
3.
pověřuje
náměstka primátora
veřejnou zakázkou.

Mgr. Filipa Žáčka k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
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4.
pověřuje
a)
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka ke schválení konečné verze zadávací
dokumentace,
b)
k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto
veřejnou zakázkou,
c)
k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Veřejná zakázka č. 16018 - Pořízení regulačních plánů RP-08,
RP-10, RP-16, RP-17, RP-19, RP-20, RP-22, RP-23, Regulační
plán Teichmannova - Peškova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení
s názvem „Pořízení regulačních plánů RP-08, RP-10, RP-16, RP-17, RP-19, RP-20, RP-22,
RP-23, Regulační plán Teichmannova - Peškova“ archivní číslo 16018.
2.
ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení
dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace
ve složení dle důvodové zprávy
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle upravené důvodové zprávy.
3.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. k podpisu všech rozhodnutí souvisejících
s touto veřejnou zakázkou.
4.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.
a)
ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b)
k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto
veřejnou zakázkou,
c)
k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.

7

Rozpočtové změny roku 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016
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2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016
dle důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.
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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:
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt:
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc - DPS
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc – DPS – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle předložené
důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené
důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1,
dle předložené důvodové zprávy
5.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9,
dle předložené důvodové zprávy
6.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené
důvodové zprávy
7.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Územní studie veřejného prostranství 02/094P na ulici
Kavaleristů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
revokuje
část usnesení RMO ze dne 24.3.2014 bod 31 "Záměr v lokalitě bývalých kasáren 9. května BEA" týkající se podmínky SMOl jako účastníka územního řízení, že navrhované stavby
nebudou umístěny v ploše veřejného prostranství dle územního plánu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 10.

13

11

Dětské hřiště Čechovy sady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
variantu č. 4 obnovy hřiště dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic zajistit realizaci obnovy hřiště dle varianty č. 4 upravené důvodové zprávy
T:
30. 8. 2016
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
OŽP MMOl převzetí úprav hřiště do stávajícího majetku OŽP MMOl, správy a údržby
VFO a.s.
T:
25. 10. 2016
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

12

Týneček - přechod pro pěší - smlouva o přeložce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností CETIN
3.
ukládá
odboru investic uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
se společností CETIN
T:
21. 6. 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

Holická, Babíčkova – smlouva o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím dotace ve výši 1 386 000,00 Kč na realizaci projektu Holická - Babíčkova,
cyklostezka za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků, která
je přílohou č. 1 důvodové zprávy
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3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků
č. 176/2016 projektu Holická - Babíčkova, cyklostezka
4.
souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

14

Petice za omezení provozní doby hostinských zařízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce nevyhovět žádosti petentů na vydání obecně závazné
vyhlášky
3.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce uložit primátorovi odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T:
19. 7. 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

15

IPRM Městské parky - Závěrečná zpráva o postupu realizace
IPRM

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM Městské parky
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

16

Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1 důvodové zprávy
3.
souhlasí
s prominutím pohledávek, uvedených v bodu 2 důvodové zprávy
4.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 3 důvodové zprávy
5.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 4.1. důvodové zprávy
6.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 4.2. důvodové zprávy
7.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl a souhlasí s provedením likvidace majetku
společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle bodu 5 důvodové zprávy
8.
bere na vědomí
předložené informace, uvedené v bodu 6.1. důvodové zprávy
9.
bere na vědomí
předložené informace, uvedené v bodu 6.2. důvodové zprávy
10. bere na vědomí
předložené informace, uvedené v bodu 6.3. důvodové zprávy
11. bere na vědomí
předložené informace, uvedené v bodu 6.4. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 17.

17

Projekt spolupráce VFO, a. s., a města Opolí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
realizaci projektů Výstaviště Flora Olomouc, a. s., a města Opolí dle důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Obnova Rudolfovy aleje

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se složením projektového týmu a s postupem dle závěru důvodové zprávy
3.
souhlasí
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci do 30. výzvy Ministerstva životního prostředí
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020
4.
souhlasí
se zařazením finančních prostředků ve výši 849.099,37 Kč na realizaci projektu Obnova
Rudolfovy aleje do souboru nekrytých požadavků
5.
ukládá
ekonomickému odboru zařadit do souboru nekrytých požadavků finanční prostředky ve výši
849.099,37 Kč na realizaci projektu Obnova Rudolfovy aleje
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
6.
souhlasí,
aby osobou pověřenou jednáním se SFŽP byl náměstek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

19

Projekt Česko - polské spolupráce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
upravit rozpočet aktivit SMOl dle diskuse RMO
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru evropských projektů
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

20

Zimní údržba 2015/2016

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

17

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

21

Změny jízdních řádů a půlmaraton

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny jízdních řádů od 1. 7. 2016 dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
přepravu účastníků půlmaratonu v prostředcích DPMO, a. s. dle předložené důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat dopravce
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
5.
ukládá
předložit dodatek ke smlouvě s dopravcem DPMO, a. s.
T:
21. 6. 2016
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 22.

22

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Křížkovského dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Ostravská dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Elišky Krásnohorské dle bodu 3. důvodové
zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici U botanické zahrady dle bodu 4. důvodové
zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dolní hejčínská dle bodu 5. důvodové zprávy
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7.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Koželužská dle bodu 6. důvodové zprávy
8.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová dle bodu 7. důvodové zprávy
9.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Štítného dle bodu 8. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 23.

23

Městský mobiliář

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
specifikaci a postup řešení městského mobiliáře odboru správy městských komunikací
a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 24.

24

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 25.

25

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HELIOS v ulici
Jiráskova 12 , Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxxx, Starodružiníků 3,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.6. do 31.10. 2016.
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3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U MOROUSŮ v ulici
Kateřinská 13, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx, Loděnická 340,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.6. do 30.9. 2016.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 26.

26

Riziková území při extrémních přívalových srážkách – studie
proveditelnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
podání žádosti do OPŽP dle důvodové zprávy
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
3.
ukládá
předložit Radě města Olomouce informaci o stavu žádosti na dotaci
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
4.
pověřuje
primátora města Olomouce podpisem dokumentů souvisejících s udělením plné moci
společnosti VRV a. s. v zastupování při zajištění činností spojených s podáním žádosti
o poskytnutí dotace pro projekt "Riziková území při extrémních přívalových srážkách - studie
proveditelnosti" z Operačního programu Životní prostředí ČR 2014 - 2020
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 27.

27

Průběžné vyhodnocení plnění koncepce JSDH v letech 20142018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 28.
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28

Bezbariérová úprava azylového domu pro muže

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
realizaci stavebních úprav – bezbariérový pokoj v budově oddělení Azylový dům,
dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit návrh rozpočtové změny dle závěru důvodové zprávy
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

29

Využití podpory z rozpočtu SMOl na projekt "Provozní náklady
- částečné krytí provozních nákladů budovy Žerotín"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 30.

30

Využití podpory u TJ MILO Olomouc, 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: 31.

31

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 u žádostí č. 12738,
12753, 12758, 12768, 12766, 12763, 12757, 12674 dle části A) upravené důvodové zprávy
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3.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Individuální projekty - významné aktivity u žádosti č. 12647, 12755,
12759, 12761, 12754, 12652 dle části B) upravené důvodové zprávy
4.
neschvaluje
přidělení dotace v kapitole Individuální projekty - významné aktivity u žádosti č. 12756
dle části B) upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 32.

32

Zahraniční služební cesta - Německo

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na zahraniční cestě dle upravené důvodové zprávy
3.
souhlasí
s využitím služebních vozidel dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 33.

33

Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení
hmotné zainteresovanosti ředitelů PO za rok 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně upravené přílohy č. 1, 2 a 3
2.
schvaluje
výši odměny za hmotnou zainteresovanost ředitelů PO dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizaci) uvědomit
jednotlivé PO o realizaci příslušného usnesení
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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34

Čerpání investičního fondu KMO - pořízení nového služebního
vozidla

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
čerpání investičního fondu KMO dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit
s rozhodnutím RMO příspěvkovou organizaci
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

35

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
- z funkce předsedy i člena KMČ č. 3 Olomouc - Hejčín pana xxxxxxxxxxx
- z funkce člena KMČ č. 25 Olomouc - Svatý Kopeček pana xxxxxxxxxxxx
3.
jmenuje
- do funkce předsedy KMČ č. 3 Olomouc - Hejčín xxxxxxxxxxxxxxxxx
- do funkce člena KMČ č. 25 Olomouc - Svatý Kopeček paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4.
ukládá
informovat předsedu, odvolané a nově jmenované členy KMČ o schválených změnách
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

36

Veřejnoprávní smlouva na zajištění projednávání přestupků Kozlov

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Kozlov dle důvodové zprávy

23

3.
ukládá
zaslat podepsanou veřejnoprávní smlouvu Krajskému úřadu Olomouckého kraje
k odsouhlasení
T:
31. 5. 2016
O:
vedoucí odboru správních činností
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 37.

37

Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "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. 2 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 20. 5. 2016
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 38.

38

Evropské město sportu - kandidatura

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
kandidaturu města Olomouce na titul Evropské město sportu dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
vytvoření pracovní skupiny na přípravu kandidatury dle předložené důvodové zprávy
4.
schvaluje
zařadit částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
5.
pověřuje
primátora statutárního města Olomouce podepsáním dopisu se záměrem města Olomouce
kandidovat na Evropské město sportu 2017 dle důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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39

Aktualizace studie přeložky silnice III/4432 Chválkovice Samotíšky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
ústní důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v souladu s článkem č. 9 Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního
města Olomouce č. 1/2013 přímé zadání jednomu dodavateli dle ústní důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 40.

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

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